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Yoga nieuws 
Vanaf donderdag 17 mei ga ik iedere donderdagochtend om 09.15 hatha yogalessen verzorgen bij 
Fitland Kampen! Op dinsdag wordt er ook yoga gegeven bij Fitland, dit is een pittige poweryoga les. 
Op de donderdagen ga ik een iets mildere vorm geven waar je het nog steeds lekker warm van krijgt, 
maar die ook geschikt is om te komen uitproberen of yoga iets voor je is. Wie weet zie ik je daar! 
 
Ook kan er nog worden aangemeld voor kinderyoga lessen, dit is een traject van 8x, startend na de 
meivakantie en eindigend voor de zomervakantie. De lessen worden gegeven in OBS Wonderwijs te 
IJsselmuiden voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Kijk voor informatie op 
www.balanergy.nl/kinderyoga. 
 
Ook bij Partou IJsselmuiden en binnenkort ook op andere locaties, worden er kinderyoga lessen 
aangeboden voor zowel de peuters van het kdv als kinderen in de bso leeftijd. 
 
 
Moederdag 
Heb jij ook de liefste mama van de hele wereld? Verwen haar dan met even echt tijd voor zichzelf en 
geef haar een stijlvol verpakte cadeaubon voor een van de onderstaande arrangementen!  
 
Moederdagarrangement Ayutthaya, 35 minuten,€22,50: een heerlijke massage op de tafel van rug, 
nek en schouders en een korte voetmassage, met een kokosolie of een andere geur of essentiële olie 
naar keuze. 
 
Moederdagarrangement Bangkok, 60 minuten,€37,50: een kort voetenbad met voetscrub, gevolgd 
door een massage op de tafel van rug, nek, schouders, achterkant benen en voeten met een andere 
geur of essentiële olie naar keuze. 
 
Moederdagarrangement Chiang Mai, 60 minuten,€38,50: een kort voetenbad met kaffir lime bladeren 
en citroengras, gevolgd door een Thaise massage van voeten, benen, armen, handen rug, nek en 
schouders. Je moeder krijgt groene jasmijnthee geserveerd tijdens haar voetenbad. 
  
Moederdagarrangement Doi Inthanon: 90 minuten, €57,50: een kort voetenbad gevolgd door een 
Thaise massage van voeten, benen, armen, handen, rug, nek en schouders. Het hoofd wordt 
gemasseerd met een speciale vloeibare balsem die een heerlijk verkoelend effect geeft op de 
hoofdhuid. 
 
Een cadeaubon met een specifiek bedrag erop zodat deze voor een behandeling, workshop of 
opleiding naar keuze kan worden ingewisseld, is natuurlijk ook mogelijk! 
 
 
 



Lef in Leven, Claudia Kolk-Scholten 
Als aparte bijlage van deze nieuwsbrief, krijg je ook een uitnodiging voor het Lef in Leven traject van 
Claudia Kolk. Zij is coach en heeft een prachtig traject uitgestippeld om het beste uit jezelf te halen 
waarbij een Thaise yogamassage van mij, een schoonheidsbehandeling en een aantal yogalessen 
zijn inbegrepen. Voor meer informatie, zie de bijlage. 
 
Vakanties 2018 
Balanergy is tijdens schoolvakanties (zeer) beperkt geopend. Wil je toch graag op tijd je volgende 
behandeling boeken? Dan kan dat altijd via de online agenda waarin alle massages en 
arrangementen boekbaar zijn, of via app of mail. 
 
Balanergy is gesloten: 
26-4-2018 tot 7-5-2018 
 
Dit was het voor nu, hopelijk tot snel! 
 
 
 
 
 
 

 


