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Zomer! 

Nog maar een paar weken en dan is het alweer zomervakantie, en ik kijk er naar uit! Heerlijk tijd 

doorbrengen in de natuur, zon en zee met mijn gezin, wat zou je je nog meer kunnen wensen? 

Balanergy is zeer beperkt geopend in de zomervakantie, dus wil je graag nog een massage of een fijn 

zomer-arrangement voor de vakantie, boek deze dan snel via de gebruikelijke kanalen. Balanergy is 

geopend tot 21-7-2018 en tussen 30-7 t/m 3-8-2018. Balanergy is bij wijze van uitzondering week 31, 

de week van 30-7 tot en met 3-8 4 avonden geopend. 

 

Duokorting! 

Hij is nog even terug, de duokorting! Boek samen met je vriendin, zus, broer, man, moeder, 

buurvrouw, collega of wie dan ook en krijg beiden 20% korting als je elkaar als boekingspartner noemt 

als je een afspraak maakt!  Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties (zoals het 

kennismakingstarief Thaise massage van 60 of 90 minuten en het kennismakingstarief 

voetreflexologie) of reeds geboekte afspraken, maar wel op arrangementen. Geldig voor afspraken 

ingepland  tot en met 3-8-2018. 

 

Scrub! 

En om je huid gezond en mooi bruin te laten worden, is het belangrijk deze zo nu en dan te ontdoen 

van dode huidcellen door deze te scrubben. Omdat je zelf niet bij je rug kunt kun je vanaf nu een 

scrub van de achterkant van je lichaam boeken (rug, billen indien gewenst, achterkant benen) voor 

slechts 2,50 extra bij je behandeling! Vermeld dit bij je boeking en krijg deze heerlijk scrub met 

essentiële olie bij je behandeling! 

 

Wist je dat… 

Als je nog nooit een Thaise massage hebt gehad bij Balanergy, je deze eenmalig kunt uitproberen 

voor 29,- voor een uur of 42,50 voor 90 minuten? Kom beleven hoe deze heerlijke vorm van massage 

waarin je zowel gekneed wordt als in stretches gelegd wordt, jou het gevoel geven weer losser en 

flexibeler in je vel te zitten! Boek hem vandaag nog op www.balanergy.nl/online-agenda. 

 

Yoganieuws 

Zou je yoga wel eens willen uitproberen maar weet je niet of het bij je past? Kom dan een proefles 

doen bij Fitland op donderdagochtenden om 09.15 (niet in schoolvakanties). Beleef een zachte, maar 

toch pittige Hatha yoga les en kom voelen wat yoga voor jouw lichaam en hernieuwde rust in je hoofd 

kan doen of combineer yoga met Thaise yogamassages om tot een optimale balans te komen. 

Contact me gerust als je vragen hebt met betrekking tot jouw individuele situatie. 

 

Yoga bij rugpijn 

Veel mensen hebben geregeld of zelfs chronische last van (onderrug)klachten. Deze hebben vaak te 

maken met een verkeerde houding of een overbelasting. De oorzaak kan ook liggen in niet goed 

ontwikkelde buik- en rugspieren, waardoor het lichaam moeite heeft om de rug in de juiste houding te 



houden, wat vooral bij een zittend beroep erg belangrijk is. Houdingen die zeer geschikt zijn om uit te 

voeren als je al rugpijn hebt, zijn onder andere de kat-koe houding, de kindhouding en zonnegroeten 

(met uitzondering van de upper dog positie, hou een (baby)cobra aan). Met deze houdingen zet je je 

rugspieren mild aan het werk zonder ze te overbelasten. De meeste niet-chronische rugklachten 

verdwijnen weer uit zichzelf in 6 weken, mits je je lichaam niet overbelast. Dit kan soms nog versneld 

worden door via massage het gebied los te laten werken of als je niet goed kunt zitten of liggen 

zonder pijn. Het kan ook zijn dat ik je doorverwijs naar een chiropractor, dry needler of de huisarts. 

 

    Kindhouding 
Kat-Koe houding 

 

Workshops Basis leren masseren 

• Wat: Vind jij het ook zo heerlijk om een massage te krijgen of te geven, maar weet je niet 

goed hoe je dat precies aanpakt, en hoe je het beste resultaat krijgt? Boek dan een workshop 

leren masseren voor 1 of 2 personen. Leer diverse grepen en technieken, opbouw, volgorde, 

do’s en don’ts. Kijk op www.balanergy.nl/ 

• Waar: Kreeft 45 

• Wanneer:   

o Dinsdag 17 juli van 09:30-12:00 en 13:30-16:00 

o Woensdag 1 augustus van 10:00-12:30 en 14:00-16:30 en 18:30-21:00 

o Dinsdag 11 september van 18:30-21:00 

o Woensdag 12 september van 18:30-21:00 

o In overleg zijn andere data beschikbaar. 

• Hoeveel: 49,- per persoon 

• Boeken: Via mail, telefoon of WhatsApp, niet online boekbaar. 

 

Speciaal (zwangerschaps)arrangement 

Samui (zwangerschaps) arrangement, 60/90 minuten, 37,50/54,- 

Dit arrangement start met een kort maar heerlijk warm voetenbad met wat lavendelolie om even 

heerlijk tot rust te komen, met een lekker kopje kruidenthee naar keuze erbij. Hierna volgt een 

ontspannende massage van het hoofd en de hoofdhuid, gezicht, nek en schouders in rugligging, 

gevolgd door een massage van de armen en handen en ter afsluiting de voeten. Er wordt gebruik 

gemaakt van een naar keuze kokos-, ylangylang- of frangipani essentiële olie voor een heerlijke, 

oosterse geur met bijpassende muziek. Deze massage is heel geschikt voor onder andere zwangeren 

die niet meer op hun buik kunnen liggen. Bij 90 minuten wordt ook de rug en de benen gemasseerd, 

voor een zwangere gebeurt dit op de zij, ondersteund door kussens op de brede tafel. 

 

Ook leuk om cadeau te doen aan je zwangere collega, zus, vriendin of gewoon voor jezelf! 

 

Ik wens een ieder een heerlijke, zonnige zomer en zie je graag bij Balanergy! 

 

 


