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Nieuwsbrief: 
Het voorjaar is de periode dat we weer 
nieuwe energie krijgen. Dit geldt ook 
voor mij. Ik heb hier al een voorschotje 
op kunnen nemen omdat mijn dochter 
Margreet mij de gelegenheid heeft 
gegeven om even gas terug te nemen. Ik 
heb er dan ook weer veel zin in om weer 
aan de slag te gaan in de salon.  
Veranderingen komen vaak onverwachts 
en snel. Omdat de snelbruiners bij ons 
aan vervanging toe waren heb ik voor de 
keuze gestaan of nieuwe snelbruiners 
aan te schaffen of een andere bestem-
ming te geven aan de ruimte die nu door 
de snelbruiners gebruikt worden. Dit 
laatste moest dan wel aanvullend zijn op 
het Slenderen/ Famen en van toege-
voegde waarde zijn voor onze klanten. 
Anja van Maurik, thans gevestigd in 
Papendrecht, was op zoek naar een 
nieuwe ruimte voor haar praktijk. 
Aangezien ik Anja al jaren ken en weet 
hoe professioneel zij werkt, paste dit 
precies in het plaatje dat ik voor ogen 
had. Zodoende was de keuze dan ook 
snel gemaakt. Ik verheug mij er dan ook 
bijzonder op dat Anja vanaf 1 mei haar 
praktijk bij ons voortzet en wens haar 
alvast veel succes toe. Tenslotte wil ik 
jullie alvast een leuke Koningsdag 
toewensen. 
Els 
 

Massagetherapeut:  
Mijn naam is Anja van Maurik en ik ben 
sinds 2000 werkzaam als massage-
therapeut. Ben begonnen met reflexo-
logie, waarbij ik de voeten masseer om 
meer balans en ontspanning in het 
lichaam te krijgen. Een massage voor de 
rug, nek, schouders, armen en benen 
kwam erbij en later ook het gezicht en de 
buik. Alleen met mijn handen masseren 
bleek op een bepaald moment niet meer 
genoeg en mijn interesse voor 
edelstenen zorgde ervoor, dat ik ook met 
diverse edelstenen ging masseren. Mijn 
talent om emotionele blokkades aan te 
voelen bij mensen zorgde ervoor, dat ik 
me steeds meer ging verdiepen in de 
samenwerking tussen lichaam en geest.  

Dit leverde bijzonder mooie ervaringen 
op, waarbij ik mensen inzichten en begrip 
mocht geven, waarom ze de klachten 
hadden, die behandeld moesten worden. 
De combinatie tussen slenderen, 
masseren en bewustwording is voor mij 
een schitterende nieuwe uitdaging en ik 
heb er ontzettend veel zin in om 
iedereen, die daar behoefte aan heeft, 
inzichten en behandelingen te geven, 
teneinde een goede balans tussen 
lichaam en geest te bevorderen en 
daarmee lekkerder in je vel te zitten. 
 

Open Dag: 
Om  jullie kennis te laten maken met 
massagetherapie organiseren wij, Anja en 
ik, een Open Dag op zaterdag 30 april 
2016. Jullie zijn van harte uitgenodigd om 
onder het genot van een hapje en een 
drankje een kijkje te komen nemen naar 
de nieuwe massageruimte. Vanaf 29 
maart liggen er op de balie informatie-
formulieren met een antwoordstrookje.  
Omdat wij graag willen weten hoeveel 
mensen wij kunnen verwachten op de 
open dag,  het verzoek om het 
antwoordstrookje  z.s.m. in te leveren. 
 

Snelbruiners: 
Omdat Anja haar praktijk in onze salon 
gaat voortzetten betekent dit dat wij geen 
ruimte meer hebben voor onze 
snelbruiners. Tot 7 april kan nog gebruik 
gemaakt worden van de snelbruiners. 
Mocht het niet lukken voor deze datum 
alle resterende sessies van de 
snelbruinerkaart te gebruiken, dan zal 
hier een passende oplossing voor gezocht 
worden.  Daarnaast geven wij vanaf 29 
maart 50% korting op alle snelbruiner-
producten. 
 
Aanbieding Tassen: 
Een aantal jaren geleden hebben we 
frisse, leuke katoenen tassen met 
bijbehorende sjaals verkocht. Omdat dit 
zo’n succes bij ons was vind ik het leuk te 
melden dat het mij weer gelukt is een 
nieuwe serie met bijbehorende mooie 
sjaals in te kopen.  

Burg. de Bruïnelaan: 
In de vorige nieuwsbrieven heb ik al melding 
gemaakt over het voornemen van de 
gemeente Zwijndrecht om de riolering in de 
Burg. de Bruïnelaan te vervangen en de Burg. 
de Bruïnelaan opnieuw in te richten. Zonder 
verder in details te treden, kan ik wel zeggen 
dat dit een zeer ingrijpende operatie zal 
worden. Ik zal er dan ook alles aan doen om 
de bereikbaarheid van de salon te garanderen 
en er bij de gemeente op aan te dringen om 
rekening te houden met voldoende parkeer-
voorzieningen in de (directe) omgeving van 
de salon. Gelukkig zijn er meerdere onder-
nemers in de Burg. de Bruïnelaan die zich hier 
ook hard voor maken. Zoals jullie al hebben 
kunnen zien, zijn alle bomen reeds gekapt. 
Het voornemen van de gemeente is om begin 
mei te starten met de werkzaamheden. Zodra 
de planning hiervan bekend is, zal ik jullie op 
de hoogte brengen via de nieuwsbrief, ook 
zullen we het aankondigen in de salon. 
 

Filmpjes: 
De oproep begin maart om als vrijwilliger ons 
te helpen bij het maken van diverse 
instructiefilmpjes was een bijzonder succes. 
Het was verrassend hoe deze klanten zich 
snel in konden leven in hun rol, als waren zij 
volleerde actrices. Op dit moment worden de 
filmpjes gemonteerd en binnenkort zullen de 
eerste op Facebook verschijnen.  
 

Actie 50% korting: 
De actie van 50% korting op het nieuwe 
abonnement bij het aanmelden van een 
nieuwe klant die doorboek, wordt ivm met 
het succes van deze actie verlengd. 
 

Oproep: 
Op verzoek van een bezorgde moeder/klant: 
Help mijn nieren stoppen ermee! Wie kan en 
wil mij (Arjan 45 jaar) helpen aan een 
donornier. Ik wil mijn kwaliteit van leven 
terug en weer volop kunnen genieten van mijn 
twee zoons van 8 en 11 en mijn lieve vrouw. 
De wachtlijsten voor een nierdonor zijn enorm 
(jaren). Daarom deze oproep via facebook. Ik 
zoek een nierdonor met bloedgroep O. Deel 
dit bericht zoveel mogelijk.  
Kijk op mijn blog voor het hele verhaal:  
http://arjanzoektnier.blogspot.nl/ 
Bedankt alvast, Arjan Broere. 
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