
Utrecht, 26 april 2019 

 

Beste Touchée leden, 

Volgend jaar bestaat Touchée alweer 25 jaar. Een kwart eeuw lekker zoeken en 

experimenteren, blij zijn met het faciliteren van beweging, omdat ik echt een stellige 

overtuiging heb dat lekker bewegen ons gezonder en gelukkiger maakt.  

Naast Kung-Fu in de Dojo en de verschillende dansstijlen, hebben we in de laatste jaren ook 

geëxperimenteerd met vormen van o.a. yoga, Pilates en Barre Workout in het lesrooster. Dit 

viel heel goed bij een heleboel mensen. Het verder uitbouwen van dit aanbod vraagt echter 

een andere dynamiek. Het zijn bewegingsvormen die vragen om balans, rust en intimiteit in 

groepsgrootte. Meer ‘zen’ en nóg meer persoonlijke benadering dan we binnen de Touchée 

Dance Company-formule weten te bewerkstelligen. 

Nu we daarnaast ook merken dat steeds meer mensen overdag willen sporten (op het 

moment dat onze zalen nog niet in gebruik zijn), was mijn ondernemersdrift niet meer te 

stoppen. Het enige wat nog nodig voelde, was een samenwerking aan te gaan met iemand 

die daadwerkelijk verstand heeft van deze wereld van balans. 

 

 

 

En ook hierin ben ik geslaagd. Die partner heb ik gevonden. Vanaf 1 mei 2019 open ik samen 

met Marleen Broekhuizen (eigenaresse van Stability For You) een nieuw bedrijf, te weten; 

BASE for STABILITY. 

 



 

Visie 

Wij geloven dat een doorgaande zoektocht naar balans tussen body, mind en health, de basis 

vormt voor persoonlijk welzijn. Een levenshouding waarbij jij bewust stuurt en richting geeft om zo 

stabiel, zelfbewust en met energie in het leven te staan. 

 

Met BASE for STABILITY bieden we een ruim aanbod aan lessen, begeleidingsvormen en 

behandelingen op het gebied van body, mind & health. 

Denk aan lessen als yoga, mindfulness, meditatie, Pilates, Barre Workout, H.I.I.T., Body Work, Tai-chi. 

En een uitgebreid aanbod van o.a. massage, fysiotherapie, personal training, coaching en 

voedingsadvies. 

Dit alles bieden wij straks aan op twee locaties: Adelaarstraat 13 en Kanaalstraat 254. 

 

www.baseforstability.nl 

 

Dit nieuwe bedrijf vind ik leuk en spannend tegelijk. Leuk omdat ik meer mensen kan 

verrijken met mijn ‘bewegingsvirus’ en spannend omdat ik hoop en wens dat mijn nieuwe 

klanten hier net zo erg van gaan genieten als de leden van Touchée al jaren doen. 

Om op te starten zijn we inmiddels begonnen met het workshoprooster, waarin we oude en 

nieuwe klanten willen laten ‘proeven’ van ons aanbod, dat per september 2019 volledig van 

start gaat. 

De reden dat ik jullie dit wil vertellen is eigenlijk heel simpel; 

Weet het. Voel je uitgenodigd om het te komen proberen en vertel het door! 

Swingende groet,  

Marlon Alvares. 

Directe vragen over BASE for STABILITY kunnen gemaild worden naar: info@baseforstability.nl . 

Meer info en het workshop aanbod: www.baseforstability.nl 

   follow us: baseforstability 
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