
Programma van Activiteiten - juni 2020 bij Noord Straalt 

Datum / tijd Evenement Wat Door Info Contact/Aanmelden 

di 2 juni 20:00 Gratis online 
workshop ‘Leven 
zonder Pijn’ 

Leer hoe ook jij pijnvrij kunt 
leven en actief blijven tot op 
hoge leeftijd zonder 
beperkingen 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules ticketlink 

vr 5 juni 14:00- 
23:00 

Happy Aloha Friday Gratis Hawaiiaanse lomilomi 
massages op donatie voor 
de Stichting Share Aloha 

Eric Tielemans Massage Landsmeer 
 
Stichting Share Aloha 

Afspraak maken is 
noodzakelijk:                         
06 4972 0386 

za 6 juni Op 
afspraak  

Gratis houdings-
quickscan (30 min.) 

Ontdek de oorzaak van je 
klachten, krijg er grip op en 
verbeter je houding 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules 06 1569 0361 

za 6 juni 13:00-
14:00  

Gratis online training: 

een soepele rug 

Houd je rug en nek soepel 
met deze 45-minuten 
workout 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules ticketlink 

zo 7 juni 20:00- 
21:00 

Informatie-uur  
Noord Straalt 
mogelijk online 

Voor geïnteresseerden in 
huren en/of samenwerking  

Esther Zwietink & 
Eric Tielemans 

Huren info@noordstraalt.nl 

ma 8 juni 19:30-  
22:00 

Transformational 
Breath© 
onder voorbehoud van 
corona-regels 

maandelijkse 
ademworkshop 

Annette Fehse  
 

Transformational Breath Annette 06 5469 5404 

za 13 juni Op 
afspraak  

Gratis houdings-
quickscan (30 min.) 

Ontdek de oorzaak van je 
klachten, krijg er grip op en 
verbeter je houding 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules 06 1569 0361 

za 13 juni 17:00-
18:00  

Gratis online training: 
soepele heupen en 
bekken 

Word meer heupgedreven 
met beweeg makkelijker 
met deze workout 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules ticketlink 

https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://mailchi.mp/houdingstherapie-hercules/webinar?fbclid=IwAR1A9xJubN-zF7zlhNNM4NhFjYKm65qx5vIK57-5QkDEHECMLhxDJIJhah4
http://www.sharealohafoundation.com/
http://www.massagelandsmeer.nl/
https://sharealohafoundation.com/
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://www.houdingstherapie-hercules.nl/gratis-online-trainingen/?fbclid=IwAR25kZrALQgiBpOYQHXnW6YTiemDvgTaB21hAnz81jMs7gdUTY8Y0D6Lnfw
https://www.noordstraalt.nl/huren
mailto:info@noordstraalt.nl
https://www.noordstraalt.nl/transformational-breath
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://www.houdingstherapie-hercules.nl/gratis-online-trainingen/?fbclid=IwAR25kZrALQgiBpOYQHXnW6YTiemDvgTaB21hAnz81jMs7gdUTY8Y0D6Lnfw


zo 14 juni 
ma 15 juni 

10:00- 
17:00 

Opleiding  
Pleiadisch Lichtwerk  

Level 3 (inhaaldagen) Inge van Straalen Pleiadisch Lichtwerk IngevanStraalen.com 

di 16 juni 19:30 Gratis online 
workshop ‘Leven 
zonder Pijn’ 

Leer hoe ook jij pijnvrij kunt 
leven en actief blijven tot op 
hoge leeftijd zonder 
beperkingen 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules ticketlink 

za 20 juni 9:00-
10:00  

Gratis online training: 
pittige functionele 
oefeningen 

Test de functionaliteit van je 
lichaam met deze pittige, 
maar niet zware workout 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules ticketlink 

za 20 juni Op 
afspraak  

Gratis houdings-
quickscan (30 min.) 

Ontdek de oorzaak van je 
klachten, krijg er grip op en 
verbeter je houding 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules 06 1569 0361 

vr 26 juni 19:00- 
21:00 

Workshop 

Vertrouw op je 
voeten, bewegen 
vanuit je basis  
 

Help jouw voeten om je te 
ondersteunen.  
Deelname fysiek max. 6 
personen, maar ook via 
Zoom te volgen 

Erik Winkelmann Bewust door Beweging Info en inschrijven: geef ook 
aan of je op Noord Straalt of 
via Zoom mee wilt doen 

za 27 juni Op 
afspraak  

Gratis houdings-
quickscan (30 min.) 

Ontdek de oorzaak van je 
klachten, krijg er grip op en 
verbeter je houding 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules 06 1569 0361 

ma 29 juni 18:30- 
21:30 

Mannenpraat 
elke laatste maandag van 
de maand 

Onder voorbehoud van 
corona-regels 

Ruimte voor mannen, 
waarin jij kan ontdekken 
wat voor man jij wil zijn. 
Samen, gelijkwaardig, 
eigentijds en authentiek 

 Daniel Reisman Mannenkracht contact 

di 30 juni 19:30 Gratis online 
workshop ‘Leven 
zonder Pijn’ 

Leer hoe ook jij pijnvrij kunt 
leven en actief blijven tot op 
hoge leeftijd zonder 
beperkingen 

Patrick van 
Enschot 

Houdingstherapie Hercules ticketlink 

 

https://www.noordstraalt.nl/pleiadisch-lichtwerk-1-
https://www.ingevanstraalen.com/
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://mailchi.mp/houdingstherapie-hercules/webinar?fbclid=IwAR1A9xJubN-zF7zlhNNM4NhFjYKm65qx5vIK57-5QkDEHECMLhxDJIJhah4
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://www.houdingstherapie-hercules.nl/gratis-online-trainingen/?fbclid=IwAR25kZrALQgiBpOYQHXnW6YTiemDvgTaB21hAnz81jMs7gdUTY8Y0D6Lnfw
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
http://www.bewustdoorbeweging.nl/
http://www.bewustdoorbeweging.nl/
http://www.bewustdoorbeweging.nl/
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
http://www.mannenkracht.nl/
https://www.mannenkracht.nl/contact
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://mailchi.mp/houdingstherapie-hercules/webinar?fbclid=IwAR1A9xJubN-zF7zlhNNM4NhFjYKm65qx5vIK57-5QkDEHECMLhxDJIJhah4

