
 Locatie: 
 
 

 

U betaalt € 300,-* voor beide dagen lezingen, workshops en lunch, en een 
diner en aansluitend feestavond met live muziek op vrijdagavond. Dit bedrag is 
exclusief uw overnachting en de drank voor/tijdens het diner en de 
feestavond. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om bij het totale congres aanwezig te zijn, 
kunt u er ook voor kiezen om óf alleen dag 1, óf alleen dag 2 bij te wonen 
(€ 160,-*) of om alleen overdag aanwezig te zijn op beide dagen (€ 250,-*). 
Deze twee opties zijn beiden excl. diner. 

* Genoemde bedragen zijn excl. BTW. 

 

Voor de snelle beslissers geldt een vroegboekkorting! Indien u zich opgeeft en 
betaalt vóór 31 december 2019 ontvangt u 10% korting. 

 

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen! Geeft u zich snel op via het 
bijgevoegde inschrijfformulier. 

 

Hartelijke groeten, 
team Fitronics 

 

Gerdien Pol 
Hans de Weerd 
Caroline Manders 

 

 

Congres Fitronics 

27 en 28 maart 2020 

Verbreed uw kennis… 

Ontmoet collega’s… 

Laat u inspireren... 

Fletcher hotel Epe 
Dellenweg 115 
8161 PW   Epe 



 

Vervolg Vrijdag 27 maart 2020 
 

Gedurende deze dag zijn er tevens enige stands; namelijk van Fitronics, Regumed, 
Nutramin (voedingssupplementen) en Bouwbiologisch advies (straling) 

19.00 - 00.30 uur Diner en feestavond met live muziek 

 

Zaterdag 28 maart 2020 

 

10.00 - 12.00 uur  Workshops 

12.00 - 13.30 uur  Lunchpauze 

13.30 - 15.30 uur  Workshops 

15.30 - 16.00 uur  Afsluiting 

 

De workshops gaan via inschrijving. U kunt 2 keuzes maken uit de volgende 3 
workshops: 

Van roes- tot genezend middel - Cannabis als therapeutisch 
middel (Duits gesproken)      Wolfgang Rohrer 

Bicom Multisoft, zeer gebruikersvriendelijke software  Artur Kerner 

Herkennen van en leren omgaan met je eigen blokkades 
als therapeut        Sabine Jürgens 

 
Programma 

 Vrijdag 27 maart 2020 

 8.45 - 9.30 uur Ontvangst 

9.30 - 10.00 uur Welkom     Fitronics en Regumed 

10.00 - 10.45 uur Neurodegeneratieve aandoeningen Rony Veld 

10.45 - 11.15 uur Pauze 

11.15 - 12.00 uur Straling, chemische en biologische 
   veroorzaker van ziekten   Erik Noteboom 

12.00 - 12.45 uur Blokkades opheffen volgens 
   biologische inzichten Rob Kemper  Rob Kemper 

12.45 - 14.00 uur Lunchpauze 

14.00 - 14.45 uur Neurotransmitters profiel in de 
   bioresonantie praktijk   Edwin Wiersma 

14.45 - 15.30 uur Voeding en leefstijl    Coby Bouwkamp 

15.30 - 16.00 uur Pauze 

16.00 - 17.30 uur Geslachtshormonen - wanneer het 
   innerlijke vuur dooft    Wolfgang Rohrer 
   (Duits gesproken) 
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