
Programma van Activiteiten - juli 2020 bij Noord Straalt 

Datum / tijd Evenement Wat Door Info Contact/Aanmelden 

vr 3 juli 9:30- 
17:00 

Cursus Masseren 
zonder Handen,  
dag 1 van 3 

Bijscholing voor beroeps-
masseurs. Spaar je handen en 
geef een massage die heerlijk 
vol aanvoelt 
 

Koert Sondorp Rustpunt Massages 06 2327 7762 

vr 3 juli 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 

vr 3 juli 19:30- 
22:00 

Lezing: Waarheid over 
Gezondheid? 

Vergroot je kennis over echte 
gezondheid. Laat je inspireren 
en vergroot je kennis over het 
versterken van je 
immuunsysteem. Hoe je je 
hormonen kunt helpen, 
waarom de schijf van vijf niet 
werkt en nog veel meer... 
 

Petra Versteegh www.petraversteegh.nl Tickets 

za 4 juli 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 

zo 5 juli 20:00- 
21:00 

Informatie-uur  
Noord Straalt 

Voor geïnteresseerden in 
huren en/of samenwerking  

Esther Zwietink & 
Eric Tielemans 

Huren info@noordstraalt.nl 

ma 6 juli 19:00-
21:30 

Training 
Zelfleiderschap III 

Ontdek je energetische 
krachten 

Kyra Vollebergh De Nieuwe Stem  

za 11 juli 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 

https://www.noordstraalt.nl/van-keurslijf-naar-masseurslijf
http://www.sharealohafoundation.com/
http://www.massagelandsmeer.nl/
https://sharealohafoundation.com/
http://www.petraversteegh.nl/
https://www.eventbrite.com/e/lezing-boek-waarheid-over-gezondheid-versterk-zelf-je-immuunsysteem-tickets-109774721146?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing&fbclid=IwAR2hQVwiZmJDuvuobf6AQqFtbTvpC2mL3ilgQF16m8FaiVjxXnaaIJ_d3DE
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://www.noordstraalt.nl/huren
mailto:info@noordstraalt.nl
http://www.denieuwestem.com/
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-


ma 13 juli 19:00-
21:30 

Training 
Zelfleiderschap III 

Ontdek je energetische 
krachten 

Kyra Vollebergh De Nieuwe Stem  

di 14 juli 19:30-
21:45 

Start Zomerreeks 
training Mindfulness  
14 juli t/m 1 sept 

Mindfulness leert je o.a. 
bewust te worden van 
gedachtenpatronen en je 
aandacht op een vriendelijke 
manier weer terug te brengen 
in het nu 

Eva Lith ZoMindfull Aanmelden 

di 14 juli 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 

za 18 juli 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 20 juli 19:00-
21:30 

Training 
Zelfleiderschap III 

Ontdek je energetische 
krachten 

Kyra Vollebergh De Nieuwe Stem  

di 21 juli 19:30-
21:45 

Zomerreeks training 
Mindfulness  
14 juli t/m 1 sept 

Mindfulness leert je o.a. 
bewust te worden van 
gedachtenpatronen en je 
aandacht op een vriendelijke 
manier weer terug te brengen 
in het nu 

Eva Lith ZoMindfull Aanmelden 

za 25 juli 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 

http://www.denieuwestem.com/
https://www.noordstraalt.nl/mindfulness-
https://www.zomindful.nl/agenda-en-inschrijven/
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://mailchi.mp/houdingstherapie-hercules/webinar?fbclid=IwAR1A9xJubN-zF7zlhNNM4NhFjYKm65qx5vIK57-5QkDEHECMLhxDJIJhah4
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
http://www.denieuwestem.com/
https://www.noordstraalt.nl/mindfulness-
https://www.zomindful.nl/agenda-en-inschrijven/
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-


ma 27 juli 18:30- 
21:30 

Mannenpraat 
(elke laatste maandag van 
de maand) 

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

 Daniel Reisman Mannenkracht contact 

ma 27 juli 19:00-
21:30 

Training 
Zelfleiderschap III 

Ontdek je energetische 
krachten 

Kyra Vollebergh De Nieuwe Stem  

di 28 juli 19:30-
21:45 

Zomerreeks training 
Mindfulness  
14 juli t/m 1 sept 

Mindfulness leert je o.a. 
bewust te worden van 
gedachtenpatronen en je 
aandacht op een vriendelijke 
manier weer terug te brengen 
in het nu 

Eva Lith ZoMindfull Aanmelden 

di 28 juli 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 

 

http://www.mannenkracht.nl/
https://www.mannenkracht.nl/contact
http://www.denieuwestem.com/
https://www.noordstraalt.nl/mindfulness-
https://www.zomindful.nl/agenda-en-inschrijven/
https://www.noordstraalt.nl/houdingstherapie-
https://mailchi.mp/houdingstherapie-hercules/webinar?fbclid=IwAR1A9xJubN-zF7zlhNNM4NhFjYKm65qx5vIK57-5QkDEHECMLhxDJIJhah4

