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Helen pald uw l ichaam echt aan Kralenstore

Chinese therapeutische jubileum met
mini-markt
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Nigeria Prong
Prong Equipage

Helen Wu pakt in anderhalfuur aIIe knooppunten in uw lichaam aan, waardoor de ener- en Boelen

massage bii Helen Wu

gie weer urijuit kan stromen.

WMTWUK - Al le banen. in uw l i-
chaam laten de energie weer stro-
men, al le energiepunten zi jn hun
blokkades kwijt. u voelt zich na een
Chinese therapeutische massage
weer helemaal in balans.

Helen Wu leerde masseren in haar
vaderland China. Alle geheimen van
de Chinese therapeutische massage
kent ze dan ook. "Ying en Yang", zegt
Helen, "moeten in balans zijn, anders
krijg je klachten. Zoals stress, agres-
sie, pijn, blessures, lusteloos of de-
pressief zijn; Door mijn speciale mas-
sagetechniekherstel ik dat evenwicht.
Mijn klanten merken dat meteen, ze
voelen zich na een massage veel lich-
ter. Ze stralen ookveel meer."
Het lichaam bestaat uit banen en
energiepunten, die direct in verbin-
ding staan met je organen. Die kun-
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nen geblokkeerd raken. Met acu-
punctuurpunten lost Helen, die ook
gewrichten bêhandelt, dat op. "Nee,
niet met naalden. Ik doe dat met mijn
vingers. Ie voelt en doorvoelt dat ook
echt, want ik pak het lichaam stevig
aan. Dat sluit ik af met een ontspan-
nende massage." Ook intensieve
sporters hebben er veel baat bij, ook
bij spierscheuringen.
Helen geeft ook voedingsadviezen.
"Het beste ziekenhuis is de keuken.
En je eten is het beste medicijn. Stress
komt altijd uit het hoofd." En ook:
"Denk vooruit, laat je behandelen
voordat je ziek wordt of gaat manke-
ren. "

Helen's Chinese massage therapie -

Baardwiiksestraat 29 - Waalwijk -

06 - 20r 364 07
helentherapie@gmail.com

WAALIIrIIK - De Kralenstore is al 5
jaar hét adres voor handgemaakte
sieraden, s-ieradenonderdelen en mo-
de-accessoires in WaalwUk. Het jubi
leum wordt op zaterdag 5 mei gevierd
met een gevarieerde mini-markt, met
stands van de Kralenstore, maar ook
van Kidzfun Kindervermaak Okiddo
Kinderkleding, OriÍlame Cosmetica
en MKH Fotografie. Van 10.00 tot
17.00 uur bent u van harte welkom op
de St. Crispijnstraat 4l in Waalwijk.
Kijk op de website www.kralensto-
re.nl voor meer informatie.

KMTSHEU\,TL - Op 5 mei treden op
het podium van De Gildenbond in
Kaatsheuvel twee bijzondere bands
op. Naast de van oorsprong Waal-
wijks/Kaatsheuvelse band Nigeria
Prong Prong Equipage, zo'n 45 jaar
geleden'opgericht, treedt de kwalita-
tief sterke Brabantse folkformatie
Boelen (met kunstenaar Legs Boelen)
op. Aanvang: 20.30 uur, zaal open:
20.00 uur. De entree is 6 euro. Kaarten
zijn in de voorverkoop verkijgbaar
bij De Gildenbond aan de Monseig-
neur Vólkerstraat 3.

Viking workshop
f  o l

voor Klos
WAALWIIK - Op donderdag 3 mei is
er een viking workshop voor kinderen
in het Nederlands Leder en Schoenen
Museum in Waalwijk. Er worden vi-


