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Inbalance News

Gefeliciteerd mommies!
Geboortes
Moeder Laura 20 september bevallen van zoon Pepijn.
Moeder Monique 28 september bevallen van zoon Finn.
Moeder Sanne 3 oktober bevallen van dochter Anna.

Nieuwe Instructeurs
Anouk Potjes
Ik ben Anouk, 39 jaar, getrouwd, moeder van Indy (6) en Mick (4) en sinds september trainer bij Mom in Balance.
Ik heb vanaf jonge leeftijd altijd intensief gesport, ik heb namelijk op het conservatorium
ballet en de dansacademie gezeten. Ik heb ook jaren intensief aerobics gedaan en zo'n 15 jaar geleden
heb ik besloten om mijn certificaat voor aerobic instructor en body pump instructeur te halen. Ik werk 3 dagen
als officemanager bij een certificerende instantie en daarnaast geef ik Zumba lessen op verschillende
sportscholen. Naast het dansen is paardrijden mijn grote passie.
Het buitensporten, zoals we bij Mom in Balance doen, is voor mij nieuw. Ik houd van de natuur,
dus het combineren van sport, gezelligheid van de groep en genieten van de zonsondergang op het meer vind ik
een geweldige combinatie waar ik enorm van geniet.
Als moeder van jonge kinderen weet ik als geen ander hoe druk je het hebt, hoe er soms aan je nachtrust wordt
geknabbeld en hoe belangrijk het is een moment voor jezelf in te plannen.
Daarom raad ik alle moeders aan om lekker dat moment voor jezelf te pakken door in de buitenlucht met een
groep sportieve, gezellige dames te sporten en het beste in jezelf naar boven te halen!

Marije Broeckhuijsen
Ik ben Marije van Broeckhuijsen, moeder van twee meiden van 5 en 7 jaar en woon en werk in Arnhem. Ik heb
een eigen massage praktijk (100 % relaxed) waar ik met name massages zwangerschapsmassages geef op een
speciale massagetafel met borst- en buikuitsparingen. Hierdoor kunnen vrouwen tot aan hun bevalling op hun
buik liggen tijdens de massage. Een unieke ervaring!
Door verschillende klanten van 100 % relaxed kwam ik in aanraking met Mom in Balance en was direct onder de
indruk van het concept. Ik heb tijdens mijn zwangerschappen gesport in de sportschool terwijl ik veel liever buiten
sport. Was Mom in Balance er toen geweest, dan had ik daar zeker gebruik van gemaakt. Ik heb zelf ervaren dat,
door actief en bewust met je lijf om te gaan, je fitter en met meer energie je zwangerschap, maar ook de periode
daarna, beleeft. Mom in Balance is een van de weinige organisaties die bewegen en trainen tijdens de
zwangerschap stimuleert onder een professionele begeleiding. Ik vind het heel waardevol om daar deel van uit te
kunnen maken.

Anouk gaat de mom in shape les op dinsdagavond geven.
Marije gaat de zwanger en de back in shape workout op
dinsdagavond geven en de vrijdag ochtend les.

16 november: Informatiedag Bevallen@Rijnstate

Arnhemse moeders
Arnhemsemoeders.nl is een regionaal
platform voor en door moeders die
bewust wonen in de omgeving van
Arnhem. Opgericht om (aanstaande)
moeders te inspireren en met elkaar in
contact te brengen. Op de site vind je
interessant nieuws en (praktische)
informatie. Maar ook leuke tips voor een
date night met je partner of uitstapjes
met de kids, winacties en reviews.
Daarnaast plaatsen we regelmatig blogs
over allerlei onderwerpen die
(aanstaande) Arnhemse mama’s boeien.
Voor vragen of suggesties kun je contact
opnemen info@arnhemsemoeders.nl

Zwangere vrouwen en hun partner zijn welkom tijdens de
informatiedag Bevallen@Rijnstate. De afdeling Verloskunde
organiseert 5x per jaar op zaterdag een informatiedag waar
u tussen 10.00 en 16.00 uur kunt binnenlopen en
verschillende presentaties over bevallen kunt bijwonen.
Daarnaast zijn er rondleidingen op een verloskamer en
lopen er de hele dag medewerkers van Verloskunde rond
waar u al uw vragen aan kunt stellen. In de centrale hal is
er een informatiemarkt met stands van Rijnstate en
verschillende regionale bedrijven.
Programma
Er zijn onder andere presentaties en informatiesessies over
de bevalling, pijnbestrijding en borstvoeding. Tevens wordt
er praktische informatie gegeven, zoals: wat neem ik mee
naar het ziekenhuis, waar en wanneer moet ik me melden.
De presentaties worden meerdere keren per dag gegeven.
Het volledige programma, met de exacte tijden van de
presentaties is binnenkort te vinden op
www.rijnstate.nl/bevallen.

www.arnhemsemoeders.nl
Gewoon binnenlopen
Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen op
een tijd dat het u schikt en de presentaties bijwonen die
voor u interessant zijn.
Advies: kom op tijd, als de zaal vol is dan sluiten we de
deuren. Wij raden het af om (kleine) kinderen mee te
nemen naar de informatiedag vanwege het informatieve
karakter van de presentaties.
Locatie
De informatiedag Bevallen@Rijnstate vindt plaats in
Rijnstate Arnhem, Wagnerlaan 55 in Arnhem.

Kortingen & aanbiedingen voor de sporters
100 % relaxed geeft zwangerschapsmassages op een speciale Athena
Prenatal massage tafel met borst- en buik uitsparing. Vrouwen kunnen
tijdens de massage “gewoon” op hun buik op tafel liggen. Dit is een unieke
ervaring voor zwangere vrouwen. De Athena Prenatal massagetafel is
ontwikkeld door specialisten, verloskundigen en massage therapeuten. De
speciale buikband ondersteunt de buik perfect tijdens de massage. Een
zwangerschapsmassage is geschikt vanaf de derde maand van de
zwangerschap tot de laatste dag. Een massage is een mooie manier van
ontspannen voor zowel moeder als kind. Als je een massage boekt en zegt
dat je via Mom in Balance komt, krijg je 20 % korting op je eerste
zwangerschapsmassage. Meer info vind je op
www.honderdprocentrelaxed.nl

15% introductiekorting
KEEP IT SIMPLE
Kinderen zijn puur, echt; what you see is what you
get. En dat geldt ook voor de
basics van Little Label. Geen onenigheid over kleren
dus met lastige peuterpubers, want dit lekkere
tricotspul dragen ze maar al te graag. Nou ja,
misschien alleen wat gemopper als iets toch echt in
de was moet…

Vul de actiecode in op het online bestelformulier
Actiecode: WC010414
De code is geldig tot 1 april 2014
en geldt niet in combinatie met andere acties.

15% korting
Gebruik op de webshop de code mominbalance
om de korting te ontvangen.
Is geldig tot 31-12-2013
Geeft recht op 15% korting bij het totale
aankoopbedrag met een minimum van € 50,00
Niet inwisselbaar in combinatie met andere acties

Binnenkort start er in Arnhem
een nieuw project.
Een aantal studenten die de opleiding sociaal
pedagogisch hulpverlening volgen gaan in
Arnhem een sportactiviteit opzetten voor
tienermoeders.
Ons verzoek is, mocht je het boek van Mom in
balance niet meer gebruiken, neem deze dan
mee naar een van de lessen. Wij gaan deze dan
weer hergebruiken voor dit nieuwe project.
Alvast bedankt,

De Mom in Balance App is live!!!

d in Balance App is gevuld met leuke nieuws items, tips, oefeningen voor thuis,
De Mom
foto's, maar vooral informatie over jouw trainingen. Via de App kun je vanaf nu jezelf
af- en aanmelden voor trainingen en inhaal mogelijkheden. Momenteel kun je 1 week
vooruit plannen, maar binnenkort kun je in de maandkalender zien wanneer je trainingen
hebt staan en kun je je aan- en afmelden voor een langere periode vooruit (bv bij
vakantie).
Heb je nog geen mail ontvangen laat het dan even weten.

Lestijden:
Dinsdag:
Zwanger workout 19:30 t/m 20:30 uur
Back in shape workout 20:30 t/m 21:30 uur
Mom in shape workout 20:30 t/m 21:30 uur (1)
Woensdag:
Combi zwanger + back in shape workout
20:00 t/m 21:00 uur
Vrijdag:
Combi zwanger + back in shape workout
9:15 t/m 10:15 uur
Zaterdag:
Back in shape workout 9:15 t/m 10:15 uur
Zwanger workout 10:30 t/m 11:30 uur

1 = vanaf November

Mocht je willen veranderen van 1 training
naar 2 trainingen in de maand.
Laat dit dan op tijd weten.
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