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V.U. Luc De Cuyper 

Nieuwsbrief Belgische Shiatsu Federatie WINTER 2016 
Bulletin d’information de la Fédération Belge de Shiatsu HIVER 2016 

Nieuwe regeling data Nieuwsbrief: 
Dates nouvelles pour le Bulletin d’Information: 

verschijnt/publié  1 januari/janvier 2017             —> deadline 15 december/décembre2016
verschijnt/publié  1 maart/mars 2017            —> deadline 15 februari/février 2017
verschijnt/publié  1 mei/mai 2017            —> deadline 15 april/avril 2017
verschijnt/publié  1 juli/juillet 2017            —> deadline 15 juni/juin 2017
verschijnt/publié  1 september/septembre 2017 —> deadline 15 augustus/aout 2017
verschijnt/publié  1 november/novembre 2017   —> deadline 15 oktober/octobre 2017
etc…
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respectievelijke auteurs. Het opnemen van een artikel houdt niet automatisch in dat de redactie akkoord is 
met de stelling of dezelfde mening deelt.
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Voor uw aandachtig lezen, de leuke inzendingen, uw steun en positieve commentaren, een 
welgemeend… 

Pour votre attention lors de la lecture, les envois superbes, votre soutien et commentaires 
positifs, du fond du coeur un grand... 
  
For your attentive reading, the wonderful contributions, your support and positive 
comments, a sincere... 
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De pyramide van Maslow V.2016
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detail van het rug-aanzicht 

Mooie aanbieding voor Shiatsu-
studenten 

SET van 6 posters van de 
acupunctuurpunten (tsubo’s) 

In de set zitten 3 mega-grote 
posters (formaat A0= ong 120 cm x 85 cm) 
en 3 kleinere posters (formaat A2 = ong 60 cm x 42 cm) 

Prijs voor de 6 samen: €30 
Bijdrage in de verzendkosten €6,50   
Afhalen in Diest kan natuurlijk ook 

De sets worden ook verdeeld via de scholen. Vraag dus eerst eens 
even in je eigen shiatsu-school. 

Meer info: yu-sen@yu-sen.be          www.yu-sen.be 

YU SEN, Centrum voor Oosterse Therapieën, Merelstraat 24, Diest 

mailto:yu-sen@yu-sen.be
http://www.yu-sen.be
mailto:yu-sen@yu-sen.be
http://www.yu-sen.be
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Alvast een warme oproep aan de 
leden en scholen om tijdig uw 
lidgeld 2017 van de 
beroepsvereniging te betalen aub 

À tous les membres et écoles 
affiliées: n’oubliez pas de payer 
votre cotisation 2017 FBS à temps 
svp 

BE12 5230 4544 6292 TRIO BEBB 

lid/membre     €120 
school/école    €250 
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Shiatsu-scholen in België 
Ecoles shiatsu en Belgique 

                  

Shinzuikai
Edouard Henrardstraat 11
1160 Oudergem         www.shinzuikai.be

Sat’sam
Kreupelstraat 62A
1980 Eppegem/Zemst
www.stasam.be

Ecole	Shiatsu	de	Louvranges						162	Chemin	de	Vieusaert		
1300	Wavre															www.dkf-shiatsu.be

Studiecentrum      ’t Oneindig Verhaal 
Lange Zandstraat 35       2800 Mechelen 

•                                                          
Pour tous renseignements: www.kajudo.be ou Elisa Carpiaux: 
0495/688746.

"

!

" !

"                                  

http://www.shinzuikai.be
http://www.stasam.be
http://www.dkf-shiatsu.be
http://www.kajudo.be/
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"  

"

!
Mastenhof	7						2560	Kessel	

covents.luc@proximedia.be		 www.lifeforceshiatsu.com	
GSM	:	0032	(0)486295919	

(Alle	activiteiten	gaan	door	op	dit	adres	met	uitzondering	van	*)	

"  
Oude Baan 104, 2390 Westmalle www.iss-shiatsu.eu   

"

Shiatsu	Academie		
Rodenburgplein	25	te	Marke	(Kortrijk)	
dominique.respens@gmail.com	-	www.shiatsu-academie.be	
0498/246633	of	056/210292	

"  
Veldeken 198, 9240 Zele         052/445338 

" IYASHI         0474 83 64 01  www.iyashi!

http://www.iss-shiatsu.eu
http://www.iss-shiatsu.eu
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! www.owc.be 

"  Heidestraat	6B										3500	Hasselt													
www.welnessacademie.be

!

"   Belgische School voor Paardenshiatsu 
												Morville	99																																							6940	Durbuy	
																																																					www.painthorse-ranch.be

!

"  
www.yu-sen.be 

"  
www.equina.be

http://www.painthorse-ranch.be
http://www.equina.be
http://www.welnessacademie.be
http://www.owc.be
http://www.yu-sen.be
http://www.welnessacademie.be
http://www.equina.be
http://www.painthorse-ranch.be
http://www.owc.be
http://www.yu-sen.be

