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Sponsormarathon Reumafonds bij Slender 

You Wateringen weer groot succes! 

 

Op vrijdag 3 oktober heeft Slender You Wateringen weer de 

jaarlijks terugkerende sponsormarathon voor het Reumafonds 

georganiseerd. Elk jaar is de opbrengst weer een stukje meer 

dan het vorige jaar. Dit jaar werd maar liefst meer dan  

€ 1500 opgehaald! 

 

De sponsormarathon voor het Reumafonds is een nationaal 

evenement dat elk jaar op de eerste vrijdag van de maand 

oktober gehouden wordt. Bijna elke Slender You-vestiging in 

Nederland doet eraan mee. Slender You Wateringen doet 

reeds sinds 2004 mee aan deze happening. Op deze dag 

komen diverse zorgverleners bij elkaar om tegen gereduceerd 

tarief behandelingen te geven, van ’s morgens negen tot  

middernacht. De opbrengst van de behandelingen komt  

geheel of gedeeltelijk ten goede aan het Reumafonds. Tevens 

is er dit jaar weer een loterij georganiseerd, waarvoor diverse 

bedrijven uit de omgeving mooie prijzen beschikbaar hebben 

gesteld. 

 

Ook voor Marja van 

der Ende en Hannah 

van der Staaij heeft de 

sponsormarathon  

inmiddels een vaste 

plek in hun agenda’s 

ingenomen. Deze  

massagetherapeuten 

van respectievelijk 

Agaat Therapiepraktijk 

uit ’s-Gravenzande en Massagestudio Aurora uit Honselersdijk 

hebben voor de vierde keer op rij hun steentje bijgedragen 

door het geven van stoelmassages. Samen hebben de dames 

meer dan 30 stoelmassages gegeven, goed voor bijna tien 

procent van de totale opbrengst. 

 

Meer informatie is te vinden op 

www.slenderyouwateringen.nl. Ook op de website van het 

Reumafonds zelf wordt de sponsormarathon aangekondigd. 

Dus wilt u volgend jaar kennismaken met de Slender You  

bewegingsbanken, stoelmassage, voetreflexmassage, de aura-

lezer, de magnetiseur of schoonheidsbehandelingen  

ondergaan en dat allemaal voor het goede doel? Zet de  

eerste vrijdag van oktober dan maar alvast in uw agenda! 

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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AGAAT IN BEWEGING 
Periodieke nieuwsbrief van Agaat Therapiepraktijk 

 

Derde jaargang, nummer 2— December 2008 

Ont-moeten 

In 2008 heb ik veel nieuwe mensen mogen ontmoeten, 

zowel in mijn praktijk als in de trainingen die ik geef. 

Mijn dankbaarheid hiervoor wil ik, zo aan het einde 

van het jaar, uitspreken naar al deze nieuwe relaties, 

maar ook de relaties die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Als u het woord ‘ontmoeten’ nader bekijkt, is het eigen-

lijk een ontkenning van moeten. Tijdens een ontmoe-

ting bestaan er geen regels, geen verplichtingen. Je 

ontmoet elkaar en voelt of het klikt. Niets moet, alles 

mag. Dit is de fijnste manier om relaties met mensen te 

leggen, ongedwongen. Ik vertrouw erop in de toekomst 

veel nieuwe contacten op deze manier te mogen  

leggen. En nu is de tijd weer aangebroken om even 

terug te kijken naar een succesvol 2008 en vooruit te 

kijken naar 2009. Maar vooral om te genieten van het 

hier en nu, van de dingen waar ik op dit moment mijn  

energie in stop. En van twee weekjes vakantie… 

 

Plannen voor 2009 

Mijn lijstje met plannen wordt elk jaar korter. Dit komt 

omdat ik heb geleerd om meer te leven naar hetgeen 

op mijn pad komt. Komend jaar vertrouw ik erop af te 

studeren voor Orthomoleculaire Geneeskunde, mijn 

praktijkactiviteiten in de huidige structuur te kunnen 

voortzetten en het geven van trainingen verder te  

kunnen uitbreiden. En verder sta ik weer open voor het 

ontvangen van de positieve verrassingen van het leven!   

Marja van der Ende, Natuurgeneeskundig therapeut 

Agaat  

Therapiepraktijk 

wenst u 

ontspannende 

Kerstdagen  

en een  

stressvrij 2009 ! 
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Massagepraktijken steunen sponsoractie 

Reumafonds bij Slender You Wateringen 

 

Inmiddels is het vaste prik in de agenda’s van Marja 

van der Ende en Hannah van der Staaij. Deze massa-

getherapeuten van respectievelijk Agaat Therapieprak-

tijk uit ’s-Gravenzande en Massagestudio Aurora uit 

Honselersdijk dragen op vrijdag 3 oktober hun steentje 

bij aan de jaarlijkse sponsormarathon voor het Reuma-

fonds bij Slender You in Wateringen. Beide dames zul-

len voor de vierde keer op rij door het geven van stoel-

massages geld inzamelen voor het goede doel. 

 

Stoelmassage is een drukpuntmassage voor de bevorde-

ring van de lichamelijke conditie en voor het voorkomen 

van aan het werk gerelateerde ziekten, zoals RSI 

(tegenwoordig CANS genaamd) en de symptomen van 

stress. Het is ook een zeer effectieve manier om de 

bloedsomloop te bevorderen, de energiebanen beter te 

laten stromen en het lichaam in balans te brengen. De 

massage wordt door de kleding heen uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de stoelmassages kunnen bezoekers naar een 

voetmasseuse, een auralezer, een magnetiseur, een 

homeopathisch arts en een schoonheidsspecialiste. En 

natuurlijk kunnen ze gebruik maken van de slendertoe-

stellen, vibrosaun, zonnebank en massagestoel van 

Slender You. Tevens wordt er een loterij georganiseerd, 

waarbij heel mooie gesponsorde prijzen te winnen zijn. 

Ook de opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten 

goede aan het Reumafonds. Meer informatie is te vin-

den op www.slenderyouwateringen.nl.  

 

Lees het verslag op de achterkant!  

 

Afstudeerscriptie  

Orthomoleculaire  

Geneeskunde  

 

 

Afgelopen schooljaar heb ik de 

opleiding HBO Orthomoleculaire 

Geneeskunde gevolgd bij Ortho-

linea. Dit schooljaar zal ik voor 

deze opleiding een afstudeer-

scriptie maken en een schriftelijk  

examen afleggen. 

 

Omdat het onderwerp ADHD 

een bovenmatig interessegebied 

van mij is, heb ik dit onderwerp 

gekozen om te bekijken in relatie 

tot voeding. Inmiddels heb ik een 

start gemaakt met het zoeken 

van relevante artikelen in vakbla-

den en op internet. In maart mag 

de scriptie ingeleverd worden en 

in mei volgt dan het schriftelijk 

examen. 

Workshop ‘ADHD/

Dyslexie en Voetreflex’ 

gevolgd 

Op vrijdag 7 november mocht ik 

bij Marga van Erp van Total 

Health opleidingen de workshop 

‘ADHD/Dyslexie en Voetreflex’ 

volgen. Deze workshop was, 

ondanks mijn brede kennis over 

dit onderwerp, zeer leerzaam. 

Ook het onderdeel voeding werd 

uitgebreid behandeld tijdens 

deze dag in Breda, een welkome 

bron van informatie voor mijn 

komende scriptie. 

 

 

Vakantieperiode 

 

Agaat Therapiepraktijk is dicht 

van maandag 22 december tot 

en met vrijdag 2 januari. 

 

 

 

Openingstijden 2009 

 

In 2009 zullen de openingstijden 

grotendeels gelijk blijven aan de 

huidige opzet:  

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 

Ook de tarieven die zijn inge-

gaan op 1 oktober 2008, blijven 

gehandhaafd in 2009. 

 

 

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.  

Oneliner ondernemersscheurkalender 

 

Op 3 december was het zover: de dag waarop mijn 

oneliner te lezen viel in de Ondernemersscheur-

kalender 2008, ontwikkeld door Karen Romme van 

het boek Calimeromarketing. Hierbij deel ik ‘m met u: 

 

 

Op de achterkant van het scheurvel mocht ik nog een 

aantal tips meegeven: 

 

Zelf zorgen voor minder stress 

Veel ondernemers hebben een druk bestaan en geluk-

kig zorgt een ‘gezonde’ mate van stress ervoor dat je 

beter functioneert. Maar hoe voorkom je dat je bedrijf 

zoveel stress oplevert dat het ongezond wordt? Vijf 

tips om minder stress en meer lol te hebben: 

1. Zorg in de eerste plaats voor een goede balans 

tussen spanning en ontspanning. Verzorg jezelf 

goed door gezond en regelmatig te eten,  

voldoende water te drinken en elke dag een  

ontspannen (sport)activiteit. Plan hiervoor tijd in en 

zet afspraken vast in je agenda. 

2. Leer ‘nee’ te zeggen tegen klanten en werkzaam-

heden die jou geen plezier geven. Als je je niet  

‘in je element’ voelt, heeft dit effect op de kwaliteit 

van je werk en op je gezondheid. 

3. Het leven is een groot leerproces. Probeer  

ogenschijnlijk negatieve ervaringen dus altijd als 

positieve leermomenten te bekijken. Toeval bestaat 

niet. Alles wat je ‘overkomt’, komt op de juiste tijd 

en plaats. Wees je hier bewust van. 

4. Beschrijf voor jezelf jouw ideale klant en visualiseer 

dat je alleen nog maar dergelijke klanten aantrekt. 

Richt de communicatie van je bedrijf op deze  

ideale klantengroep. 

5. Gun jezelf naast je core business de investering in 

tijd en geld voor zelfontplooiing. Ga bijvoorbeeld 

een studie of cursus volgen en/of ga regelmatig 

naar vakevenementen en netwerkbijeenkomsten. 

Maar bovenal: geniet van ieder moment! 

 

Natuurlijk zijn deze tips niet alleen nuttig voor  

ondernemers maar voor elk individu!  

Ook in de nieuwe kalender van 2009 is een oneliner 

van mij te vinden. Kijk voor meer informatie op 

www.ondernemerskalender2009.nl. 

Minder stress is meer lol 


