Praktijk voor massage, lymfe drainage
en Dorn-therapie

De praktijk bestaat 10 jaar!

In juni 2011 ben ik gestart met Moment van rust vanuit huis in
een kleine kamer op de 1e verdieping. Na even in Den Bosch
gemasseerd te hebben op de zaterdagen, is de praktijk
verhuisd naar de Industrieweg in Vught. Sinds juli 2018 is de
praktijk gevestigd aan de Kempenlandstraat 9.
Inmiddels zijn we 10 jaar verder en is het tijd voor een
feestje! Helaas kan dat met de huidige maatregelen niet dus
heb ik iets anders bedacht: een loterij!

Als je in de maanden mei,
juni en juli voor een
massage in de praktijk komt,
krijg je een lotje voor de
loterij. Deze moet je goed
bewaren, want in augustus
ga ik uit de meegegeven
lotjes er een aantal uithalen
die een prijs winnen.

Denk hierbij aan fijne (mini)
crèmes, lekkere douchegels,
een ontspanningsmassage
van 30 minuten en de
hoofdprijs is een
ontspanningsmassage van
60 minuten. Er zijn nog
diverse andere prijsjes te
winnen, maar ik ga niet alles
verklappen.

Hopelijk kan ik in september
de cursus voetreflex gaan
volgen. Het lijkt mij nl. een
heerlijke behandeling om te
geven en te ontvangen.
Zodra dit te boeken is, lees
je meer hierover op de
website.

Sinds januari 2020 werk ik
28 uur op kantoor i.p.v. 24
wat wil zeggen dat ik een
halve dag minder in de
praktijk werk. Dit betekent
dat je soms langer moet
wachten tot je terecht kunt
voor een massage. Boek via
de contactpagina van mijn
website een afspraak in, dan
kun je gelijk in mijn agenda
kijken wanneer ik tijd heb.
Heb je erg veel klachten en
zie je geen mogelijkheid
voor een afspraak op korte
termijn? Mail of app mij dan
even, dan kijk ik of ik nog
iets voor je kan doen.

