
 

 

VAKANTIETIP: FUGA Finetimes in Gümbet (Turkije) 
Bron: eigen ervaring en tekst van Thai Dee (www.yogamassage.nl) 
Foto�s: www.fuga.com.tr 
 

Zoals ik schreef op de voorkant 
van deze nieuwsbrief, heb ik dit 
jaar mezelf drie weken vakantie 
gegund. In de eerste week zijn 
mijn vriend en ik vertrokken 
naar Turkije voor een heerlijke 
all-inclusive relaxweek met zon, 
zee en strand. En eten, veel en 
vooral goed eten. Maar ook 
pilates, yoga en massages 
(ondergaan, wel te verstaan!). 
 

Voordat ik vertrok naar Turkije, had 
ik mij al een beetje verdiept in de 
soorten massages die in het hotel 
gegeven werden. Mijn keuze was 
snel gemaakt: een Thai Fuga massa-
ge van 90 minuten. Dit is een combi-
natie van Thaise yogamassage en 
als afsluiting een lichaamsmassage 
met olie. Als massagetherapeut is het 

doorgaans moeilijk om niet te letten op alle handelingen die 
de masseur uitvoert, omdat je continu aan het leren bent. 
Maar ik kon me er goed van afsluiten, ik was tenslotte op 
vakantie� 
 
Thaise yogamassage is een duizenden jaren oude massage-
vorm met invloeden uit de Indiase yoga en Chinese acupres-
suur. De massage brengt de doorstroming van de energieba-
nen en chakra�s in balans, werkt aardend en geeft een gevoel 
van innerlijke rust en ruimte. Daarnaast maakt Thaise yoga-
massage de spieren soepel, gewrichten sterker, activeert het 
de bloedsomloop en verbetert het de vitaliteit. 
 
Wilt u ook een Thaise yogamassage 
ondergaan, maar dan in Nederland? 
In het Westland kunt u daarvoor te-
recht bij Hannah van der Staaij van 
Massagestudio Aurora, telefoon-
nummer 06-24319489.  
Woont u buiten het Westland, dan 
kunt u bijvoorbeeld kijken in de lijst met afgestudeerden op 
www.yogamassage.nl onder het menu-item �links�. 

Aanbod therapieën 
 
Bij Agaat Therapiepraktijk 
kunt u terecht voor natuur-
geneeskundige therapie.  
De therapievormen die  
toegepast worden, zijn:  
 Massagetherapie 
 Voedingsadvies volgens 

de orthomoleculaire  
geneeskunde 

 Stoelmassage 
Massagetherapie is een  
therapievorm waarbij  
verschillende massagevormen  
worden gecombineerd. Kijk 
op www.massage-therapie.nl 
welke dit zijn. 

 

De behandelingen worden 
vergoed door ca. 90% van 
de zorgverzekeraars in Ne-
derland, in verband met de 
inschrijving bij de beroepsor-
ganisatie voor natuurgenees-
kundig therapeuten, BATC. 
Dit geldt voor mensen die 
aanvullend verzekerd zijn 
voor alternatieve therapieën.  
Voedingssupplementen wor-
den doorgaans niet vergoed 
door de zorgverzekeraars. 

Pinautomaat 
U kunt bij Agaat Therapie-
praktijk betalen met PIN en 
ChipKnip (geen creditcard). 
Uiteraard is het mogelijk om 
contant te betalen, maar voor 
eenieders veiligheid gaat  
de voorkeur  
uit naar  
pinnen. 
 

 

 

Agaat Therapiepraktijk 
Agaat 16 
2691 SM �s-Gravenzande 
 

T 0174-243123 
M 06-43095590 
E info@massage-therapie.nl 
W www.massage-therapie.nl 
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De tijd gaat snel... 
 

Gebruik haar wel 
Steek steeds je handen uit je  
mouwen 
Dat zal je nooit berouwen. 
 

Ik herinner mij dit versje nog 
goed uit de tijd dat ik mijn  
poëziealbum aan iedereen uit-
deelde, om er iets in te schrijven. 
 

Als ik nadenk over deze tekst kan ik mij heel goed voor-
stellen waarom veel mensen in onze huidige maat-
schappij het gevoel hebben altijd maar nuttig bezig te 
moeten zijn. En daardoor dus maar continu actief zijn 
en niet stil kunnen zitten, gewoon niet kunnen niksen. 
Zelf ben ik nu in het leerproces beland om deze overtui-
ging los te laten. Rust is �bedacht� om lichaam en geest 
te doen herstellen. Leren niksdoen is de beste cursus die 
je als mens kunt volgen. Tenslotte komen de beste  
ideeën en creaties in je hoofd als je in rust bent. 
 

Het afgelopen halfjaar heb ik geen nieuwsbrief geschre-
ven. Omdat ik niet echt iets te melden had en omdat ik 
ervoor heb gekozen om de tijd waarin ik normaal-
gesproken dergelijke zaken oppak, te besteden aan 
rust. En ik heb een start gemaakt met het schrijven van 
een boek over belemmerende overtuigingen. De  
anekdotes in dit boek zullen bij veel mensen punten van 
herkenning zijn en wellicht herinneringen oproepen. En 
bewustwording hiervan is het begin van verandering. 
Het loslaten van belemmerende overtuigingen kan je 
een gevoel van vrijheid geven. Ik hoop de lezers van 
mijn boek dit mee te kunnen geven. Zodra het boek 
klaar is, laat ik dat horen! 
 

Dit jaar neem ik drie weken vakantie. Omdat ik voor-
heen dacht dat ik niet langer dan 2 weken achter el-
kaar mijn praktijk kon sluiten, is dit ook een overtuiging 
die ik heb losgelaten!  Fijne zomer en GENIET ! 

Marja van der Ende, Natuurgeneeskundig therapeut 

http://www.fuga.com.tr
http://www.yogamassage.nl
http://www.massage-therapie.nl
mailto:info@massage-therapie.nl
http://www.massage-therapie.nl


 

 

Vakantieperiode 
 

Agaat Therapiepraktijk is  
gesloten van maandag 28 juli  
tot en met vrijdag 15 augustus in 
verband met de zomervakantie. 

Openingstijden najaar 
 

Met ingang van augustus 2008 
zullen de openingstijden er als 
volgt uitzien: 
 

Maandag 8.30�18.00 uur 
Dinsdag Gesloten 
Woensdag 8.30�18.00 uur 
Donderdag 8.30�18.00 uur 
Vrijdag 8.30�15.00 uur 
 

Onlangs heb ik besloten de tijd 
tussen de afspraken te verlengen 
naar een half uur. Dit om meer 
rust te creëren voor de overgang 
van de ene naar de volgende 
cliënt. Hierdoor zal ik in de  
winterperiode ook om 8.30 uur 
starten. 

Agaat Therapiepraktijk sponsort  
kite-event North Sea Surfing 
 
Op zondag 6 juli was het zover: het jaarlijks  
terugkerende kite-event van North Sea Surfing. Een dag 
die in het teken stond van kitesurfen, powerkiten, fun, 
muziek, je haar in een beachlook laten knippen, lekker 
eten en drinken en ook massage mocht hierbij niet ont-
breken.  
 
Omdat ik zelf lid ben van surfvereniging North Sea  
Surfing, heb ik voor een klein bedrag ten bate van onze 
clubkas massages verzorgd. Dit was voor mij de tweede 
keer. Vorig jaar was er geen wind genoeg om de  
bezoekers het echte kitesurfgevoel te laten ervaren, maar 
dit jaar waren de weergoden ons gunstiger gezind. 
 
De dag begon met heerlijke temperaturen en een flinke 
wind, zodat de powerkitelessen (vliegeren op het strand) 
verzorgd door Djowies uit Monster door konden gaan. 
Aan het einde van de middag werden we nog verrast 
door een flinke regenbui, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Iedereen begaf zich daardoor naar de grote 
feesttent, waar de band The Palookas stond te spelen. 
Een mooie afsluiting van een sfeervolle dag. 
 

Foto�s: Odette Fotografie 
  

 

 

Examen uitgesteld  
 

In verband met de drukte in mijn 
praktijkagenda en de zwaarte 
van de studie HBO Ortho-
moleculaire Geneeskunde die ik 
momenteel volg bij Ortholinea, 
heb ik besloten om het examen 
uit te stellen tot november 2008. 
Na mijn zomervakantie zal ik 
mijn scriptie over Voeding bij 
ADHD realiseren om vervolgens 
in november te kunnen  
afstuderen. 
 
 
Plannen aankomend 
schooljaar 
 

Komend schooljaar zal ik geen 
nieuwe beroepsopleiding gaan 
volgen. Wellicht zal ik een of 
enkele losse cursussen volgen. In 
november vindt een workshop 
�ADHD/dyslexie en voetreflex� 
plaats, waar ik mij in ieder geval 
voor heb ingeschreven. 
 
 
 
OPROEP!!  
E-mailadres doorgeven 
 

Om in de toekomst het milieu en 
kosten te besparen, ga ik deze 
nieuwsbrief zoveel mogelijk per 
e-mail verzenden. Om dit te reali-
seren, hoor ik graag of u dit op 
prijs stelt. U kunt uw e-mailadres 
doorgeven via het contact-
formulier op de website 
www.massage-therapie.nl of via 
info@massage-therapie.nl. 
Bedankt voor uw medewerking! 

Tarieven behandelingen 
 

De tarieven voor alle behandelingen bij Agaat  
Therapiepraktijk zullen per 1 oktober 2008 verder 
aangepast worden naar de richtlijnen van de  
beroepsorganisatie:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk ver-
goed door de meeste zorgverzekeraars. Kijkt u op 
www.batc.nl of dit ook voor uw zorgverzekeraar 
geldt. U kunt elk jaar per 1 januari overstappen op 
een andere zorgverzekeraar. Ik ben u graag van 
dienst om u te helpen een juiste keuze te maken. 

MassageDagen 2008: workshoppen, 
netwerken & kennis uitwisselen 
Bron: MassageZaken juni 2008 
 

De tweede editie van de MassageDagen bracht begin 
april bijna duizend liefhebbers van lichaamsbehande-
ling op de been. Daarmee ging de driedaagse beurs 
vooral voor kwaliteit. 
 
Een groot percentage van de 
bezoekers bezocht minstens 
één workshop.  
 
Marja van der Ende van 
�Elements Training� gaf op 
zaterdag en zondag uitleg  
en informatie over de start 
van een eigen praktijk en de 
wijze waarop je marketing 
en PR kunt toepassen. 

Tarieven per 1 oktober 2008 (incl. 19% BTW): 
 

Intakegesprek    � 30,00  
Natuurgeneeskundig consult kort � 30,00 
Natuurgeneeskundig consult lang � 60,00 
Voetreflexmassage 50 minuten � 60,00 
Ayurvedische massage 50 minuten � 65,00 

http://www.massage-therapie.nl
mailto:info@massage-therapie.nl.
http://www.batc.nl

