
Er stond een mooi stuk in de krant: 

Praktijk Anita van der Gulik viert feest 

 
Praktijk Anita van der Gulik aan Schoolstraat 14 in Dirkshorn bestaat vijf jaar. Anita biedt een ruim aanbod aan 

massages en iedereen kan in de praktijk terecht voor uiteenlopende klachten. Ze heeft haar praktijk uitgebouwd door 

zich te bekwamen als natuurgeneeskundig therapeut. De behandelingen zijn voor iedereen die beter in balans wil ko-

men zowel op lichamelijk als op mentaal gebied. 

Men kan bij Anita terecht als ze door stress op het werk of in een privé- situatie vastloopt, of met een fysieke klacht rond-

loopt. "Door het inzetten van spiertesten wordt een vraaggesprek met het lichaam aangegaan om te weten te komen wat voor 

iemand de beste behandelmethode is", aldus Anita. "Gedacht kan worden aan het in balans brengen van het lichaam door het 

werken met spieren, een stuk stress vermindering of het aanpassen van de voeding." Een goed lopende onderdeel van haar 

praktijk is de cursus partnermassage. Hier leren stellen hoe ze bij elkaar een goede massage kunnen geven. Want in deze hec-

tische tijd is het belangrijk om tijd voor elkaar te maken. Nieuw is haar Detox-programma. "Dit programma is bedoeld om 

overtollige afvalstoffen kwijt te raken, waardoor men zich vitaler voelt en meer energie krijgt. Mensen kunnen bij mij ook 

terecht voor heerlijke massages."  

Om het feit te vieren dat Praktijk Anita van der Gulik vijf jaar bestaat is in de maanden juni, juli 

en augustus de ontspanningsmassage van 1 uur nu voor € 35,- in plaats van € 45,-. 

Meer weten? Kijk dan op www.praktijkanitavandergulik.nl. Bel voor vragen of het maken van een afspraak naar: tel. 06-

27303224. 

Deze maand sta ik met mijn stoelmassage op de volgende evenementen: 

 

De Zomerfair bij De Tuinstek in Tuitjenhorn op 17 juni 

Landleven en Zuks in Dirkshorn op 29 juni 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een mail naar info@praktijkanitavandergulik.nl 

Dit is de eerste nieuwsbrief met mijn nieuwe logo. Ik ben er erg blij mee. Momenteel wordt er ook hard 

gewerkt aan een nieuwe website. Daarover hoor je meer in de volgende nieuwsbrief. 

Volg Praktijk Anita van der Gulik ook op facebook, twitter, Linkedin 

Schoolstraat 14, 1746 AP Dirkshorn. Mobiel: 06-27303224 
www.praktijkanitavandergulik.nl 
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