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Update 1-8-2020 
 
Blij met de doorstart van Unique Therapie. 
 
 

Vanwege mijn verhuizing heb ik bij allerlei instanties uiteraard 
moeten aangeven dat ik nu op een andere locatie zit met Unique 
Therapie. Mijn postadres heb ik echter mijn thuisadres gemaakt 
(in ieder geval voorlopig). Hierdoor ben ik nooit bij de 
‘postafdeling’ van de Groene Bark geweest omdat ik geen post 
daar verwacht.  
Tot ik van de week een hele stapel kaarten onder mijn deur 
geschoven vond. Kaarten van U. Kaarten en planten om mij succes 
te wensen op mijn nieuwe locatie.  

Hierbij wil ik u daar heel hartelijk voor bedanken. ZO LIEF  
 
Zo heb ik ook bij zorgkaart Nederland, waar allerlei professionals op gezondheid-gebied te vinden 
zijn, mijn adreswijziging doorgegeven. Eigenlijk ben ik nog nooit naar die site geweest om te kijken 
hoe ik beoordeeld werd. Dat had ik nu wel gedaan. En was blij verrast met de resultaten. Ook al 
die mensen die mij op deze manier beoordeeld hebben wil ik hartelijk danken. Op naar de 
volgende goede resultaten. Ik ben echt blij dat ik een doorstart heb mogen maken met mijn 
bedrijf. Wanneer u klachten heeft, bent u volgens onderstaande gegevens, cijfers, in goede 
handen bij Unique Therapie. Hier ben ik trots op  
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Workshop met JUNO BURGER 
The Invitation in de Lichtplaats 

 
Welcome favourite problem!  

Het leven nodigt je uit om je favoriete probleem thuis te brengen in je compassievolle hart. 
 

Op 10 oktober is Juno met The Invitation live bij De Lichtplaats! 
Fysiek samenzijn, samen oefenen van een eenvoudige (en voor ons mensen tegelijk vaak 
heel uitdagende!) techniek brengt een verdieping in wat je daarvoor of daarna thuis online 

kunt oefenen met The Invitation op Facebook en Instagram. 
 

Samen weer beseffen en ervaren dat we als mens in de basis zijn uitgerust om het leven 
volledig te omarmen zoals het zich aandient. Dat geeft rust, ruimte en een onbeschrijflijk 

gevoel van vrijheid en energie. 
 
 

Wanneer: Zaterdag 10 oktober 
Tijd: 14:00 - 16:30 uur 

Inloop met koffie/thee: vanaf 13:30 uur 
Kosten:€30,- 

 
Met je deelname steun je tegelijkertijd ons project. 

 

Juno doneert de volledige opbrengst van deze workshop aan 
You Bake a Difference! 

 
 
 
 
Wil je al vast een voorproefje ervaren? 
Dat kan met The Invitation online. Een fantastisch, liefdevol, 
gratis en toegankelijk community initiatief van Juno Burger en 
Nathalie Kamp. Online legt Juno uit hoe je dat wat jou steeds 
ontkracht, dat waarmee je maar blijft worstelen, anders 
benadert. Namelijk met bewustzijn en compassie.  
Hier ga je zelf 7 dagen lang actief mee aan de slag 
Interesse?  
 
Klik dan op de link hieronder om je aan te melden  
 

https://www.facebook.com/104695044633811/posts/131285455308103/?d=w 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/104695044633811/posts/131285455308103/?d=w
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Donderdag 
30 juli 2020 

 
De sportschool 

is leeg 
 
Ja, dan is het echt zo ver! 
Alle fitnessapparatuur als 
trouw gedienden voor al 
onze lessen en trainingen 
werden naar buiten gezet 
om meegevoerd te worden 
naar……….???? 
 
 
Voor een habbekrats zagen 
we onze apparatuur in de 
vrachtwagen verdwijnen. 
Maar nu kunnen we het wel 
afsluiten.  
 
Piet gaat verder bij de 
associatie, waar hij het 
gelukkig enorm naar zijn zin 
heeft en ik met mijn 
rugfitlessen en therapie.  
 
 
 

Therapie in veel verschillende vormen. Ik wil vooral bezig gaan als lifestyle coaching. 
Gezondheid is iets wat me heel erg bezig houdt. Zeker in de afgelopen maanden hebben 
we wel gemerkt hoe belangrijk gezondheid is.  
 
We horen van verschillende kanten berichten dat jullie of al naarstig aan het zoeken zijn 
naar een nieuwe locatie om te sporten of gelukkig al iets hebben gevonden. Wat we veel 
te horen krijgen dat het anders is. Ja, dat zal inderdaad overal het geval zijn. Maar 
verandering hoeft niet altijd negatief te zijn. Je krijgt misschien niet de (soort) lessen die je 
gewend was, maar misschien komt er wel iets heel leuks voor terug. Dat hopen wij in ieder 
geval. We hopen echt dat u allen weer een plek kunt vinden waar je je weer thuis voelt en 
lekker door kan gaan met voldoende beweging. Voor de ‘jongeren’ onder ons zal dat 
waarschijnlijk makkelijker zijn dan de ‘oudere’ groepen die we 
bij ons hadden trainen. Maar ook daar komt vast een 
oplossing voor. Via Unique Therapie ben ik ook bezig om 
verschillenden mensen met elkaar in verbinding te brengen 
om samen ergens naar toe te gaan. Dus laat gerust weten of 
je nog naar iets specifieks op zoek bent. Ik wil met jullie 
meedenken.  
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Nog 1 plaats beschikbaar voor de workshop spiertesten  
op zaterdag 8 en zondag 9 juli 
de 2 voorgaande groepen waren zeer enthousiast!  
geïnteresseerd? Geef je dan op door een mail retour te 
zenden 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Verfrissende Curcuma sportdrank 
 
Deze drank is onze absolute favoriet geworden! Het is niet alleen verfrissend, maar 
heeft ook verbazingwekkende gezondheidsvoordelen. 
Kurkuma is ontstekingsremmend, gember is geweldig voor de spijsvertering, lokale rauwe 
honing is geweldig voor seizoensgebonden allergieën en limoen is gewoon geweldig. Dat 
is het, 4 ingrediënten, 5 ingrediënten als je het water meetelt en je bent goed gehydrateerd 
de hele zomer lang. Mijn partner houdt er zoveel van dat hij van plan is om het te 
gebruiken als zijn sportdrankje. 
a 
a 

Ingrediënten 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 5cm stuk kurkuma gepeld, in 5 of 6 blokjes gesneden (je zou ook de gedroogde kruiden 
kunnen gebruiken, ongeveer 1 theelepel, maar ik heb liever vers)  

 5cm stuk gember geschild, in 5 of 6 stukjes gesneden (je zou ook de gedroogde kruiden 
kunnen gebruiken, ongeveer 1 theelepel, maar ik heb liever vers) 

 1/2 kop vers geperst limoensap (2-4 limoenen, afhankelijk van hoe sappig ze zijn) (je zou 
ook citroen kunnen gebruiken, dat is ook super lekker) 

 3 eetlepels rauwe honing 

 4 kopjes + 2 kopjes gefilterd water 

 
Bereiding 
Plaats de gehakte kurkuma en gember in een pot met 4 kopjes water. Breng aan de kook. 
Zet het vuur lager en laat 5 minuten of zo sudderen. Zet het vuur uit, voeg de 3 eetlepels 
honing toe, roer om te combineren en laat afkoelen. 
Als het eenmaal afgekoeld is, haal je de stukjes gember en kurkuma eruit en giet je het in 
de kan waar je het in wilt bewaren.  
Voeg de resterende 2 kopjes water en het 1/2 kopje limoensap toe. 
Roer en drink meteen met wat ijs of bewaar in de koelkast. 
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Vernieuwde workshop en cursus 
In één dag Je VITALITEIT Optimaliseren 

en/of 
in 10 weken je gezondheid in eigen hand 

 
Waarom deze 1-daagse workshop: 

In één dag Je VITALITEIT Optimaliseren? 
En de cursus: 

In 10 weken je gezondheid in eigen hand? 
 
Veel mensen hebben heden ten dage last van verschillende gezondheidsklachten. Waarschijnlijk heb je zelf 
ook wel eens last van vermoeidheid, chagrijnigheid, niet lekker in je vel zitten etc. Je bent niet echt ziek, 
maar je bent ook niet fit. Hierdoor wordt je toch enigszins belemmerd in je dagelijkse doen. En dat is 
jammer, want ik ben van mening dat je zelf veel kunt doen om die gezondheidsklachten weer de wereld uit 
te helpen.  
 
Het OERsterk principe (mijn voormalige BOS-principe): 

- Ontspanning,  

- Eten en   

- (Regelmatig) Bewegen  
zijn de sleutelwoorden om je gezondheid weer in eigen hand te kunnen nemen. 
 
Voeding, in al haar vormen, heeft een aantal specifieke effecten (o.a. op de energiestofwisseling). Balans in 
bewegen en ontspanning hebben totaal andere effecten. Samen vormen ze één van de meest potente 
combinaties voor het behandelen van veel voorkomende aandoeningen.  
 

Om te begrijpen wat voeding met je lichaam doet, ten gunste of ten 
kwade is het noodzakelijk om iets te begrijpen van ons 
spijsverteringskanaal, het kanaal van Mond tot Kont.  

- Welke organen zijn hier allemaal bij betrokken?  

- Wat voor invloed hebben stoornissen aan viscerale organen 
  buikorganen) op de spijsvertering en daarmee ons  
  energieniveau? 

- Wat heeft de soort voeding voor invloed op ons spijs- 
  verteringskanaal?  

- Wat heeft stress voor invloed of onze voeding op de juiste  
  manier wordt opgenomen en dus voor energie kan zorgen?  

 

Stress is veel meer dan psychologische belasting; het is ook de belasting 
door foutieve voeding, verkeerde gedachten, te weinig bewegen, te lang 

zitten, te eenzijdig eten, milieufactoren en vele andere belasting-factoren.  

 

Met andere woorden, het heeft te maken met epi-genetica. Het heeft te maken met de omgevingsfactoren 
waardoor ‘gezonde mensen’ ziek worden. We leven in een wereld van overvloed,  
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terwijl onze fysiologie is gebouwd op schaarste. Onze voorouders moesten veel bewegen om te kunnen 
overleven, om voedsel te kunnen zoeken, te vissen, jagen en verzamelen. Nu is er geen noodzaak tot 
bewegen waardoor er een enorme bewegingsarmoede is ontstaan. En om voldoende te bewegen is er 
enorm veel discipline nodig.  

 
De basis voor je gezondheid en vitaliteit ligt echter in de darmen. Daarom gaan we met deze 1-daagse 
workshop en/of 10 weken durende cursus, kijken waar er problemen in de darmen ontstaan en hoe we dit 
weer kunnen oplossen of voorkomen. De darmen beginnen in de mond en eindigen in de endeldarm. 
Vandaar dat we gaan kijken van ‘mond tot kont’.  
 
De basis voor een gezond voedingspatroon is voor iedereen gelijk. Dit ‘gezonde’ voedingspatroon, met 
bijbehorende leefstijl, zal aan de hand van ons spijsverteringsstelsel worden uitgelegd.  
 
Waar de workshop vooral theoretisch is, is de cursus vooral gericht op de praktijk, op het DOEN. 
Ook in de workshop krijg je voldoende handvatten om je gezondheid weer een boost te geven. Wanneer je 
na het volgen van de workshop hier ook praktisch mee aan de slag wil, kan je kiezen met de cursus mee te 
doen OF doorgaan met persoonlijke consulten.  
De 10 weken cursus is zeker niet alleen theoretisch. We gaan verschillende testen doen om te zien op welk 
niveau in het spijsverteringskanaal er bij jou eventueel problemen zijn. En nog belangrijker! Hoe je dat dan 
kan gaan oplossen.  
Voor elk niveau van mond tot kont zijn er hele simpele testen uit te voeren waar je helemaal geen 
bloedtesten voor nodig hebt.  
 
Er zijn uiteraard ook voedingsadviezen die voor bepaalde specifieke gezondheidsklachten gegeven kunnen 
worden. Deze zullen echter niet in deze workshop of de cursus aan bod komen. Hiervoor kunt u wel een 
apart consult afspreken.  
 
Heb je last van één of meerdere van de hieronder genoemde klachten of wil je er voor zorgen dat je 
immuunsysteem sterk blijft of wordt (bv om een volgende virus de baas te kunnen), dan is deze 1-daagse 
workshop of 10 weken durende cursus iets voor jou! 
Vermoeidheidsklachten, slecht herstel na sporten, spierpijn, ontstekingen (vooral LGI: Low Grade 
Inflammation), darmproblemen, obstipatie, weinig energie, futloosheid, overgewicht, huidaan-doeningen, 
acne, psoriasis, etc  

 
In deze workshop en cursus neem ik je mee op een reis door de evolutie heen (heel basic) om je te laten 
begrijpen hoe het lichaam zich heeft aangepast aan de omstandigheden en waarom het nu mis gaat met 
onze gezondheid. Ik ben er van overtuigd dat wanneer je zelf weer verantwoordelijkheid neemt over je 
gezondheid je heel veel kunt bereiken.  

Ben je er ook aan toe om je Vitaliteit, Geluk en Gezondheid 
een boost te geven? 

Ben je bereid om zelf stappen hierin te gaan ondernemen? 
 

 
Meld je dan aan via het inschrijfformulier 
Of ga naar www.unique-fitnesscentrum.nl voor meer info 
Of bel:06-29088180 
 
Gezonde groet,  
Iñez Plaatman 

 

http://www.unique-fitnesscentrum.nl/
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Deelnameformulier  
 
Workshop 
In Eén dag Je VITALITEIT Optimaliseren  
 
 

Cursus 
In 10 weken je gezondheid in eigen hand 

 

Locatie: 
De Groene Bark 
Provincialeweg 302 
Unit 270 
Zaandam 
 

Kosten Workshop in 1 dag je vitaliteit optimaliseren: 
€ 55,- p.p. (inclusief BTW 21%) 
Exclusief gezonde maaltijd (van Piet ). U kunt wel in de Bark een (lunch) maaltijd bestellen. 
Inclusief Koffie en thee 
 

Ik doe graag mee aan de Workshop In één dat je VITALITEIT Optimaliseren op: 
Tijdstip; 
0 Maandag 31 augustus 2020 9.00 –  16.30 uur inloop  8.30 uur 
0 Zaterdag 5 september 2020 9.30 –  17.00 uur inloop  9.00 uur 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Kosten cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand: 
€ 125,- p.p. (inclusief BTW 21%) 
Inclusief uitgebreide cursusmap en praktisch werkboek 
Bij deze cursus ontvangt u GRATIS mijn boek 
‘In 10 stappen je gezondheid in eigen hand’ ter waarde van € 17,50 
 

Ik doe graag mee aan de cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand: Tijdstip; 
0 Maandag  14-9 t/m 13-11 19.00 – 20.15 uur 
0 Dinsdag  15-9 t/m 14-11 9.00 – 10.15 uur 
 
Naam :  ..............................................................................................................  
Adres :  ..............................................................................................................   
Postcode :  ........................................................................................................   
Plaats :  .............................................................................................................   
e-mailadres :  ....................................................................................................   
 
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor deze workshop. 
Wanneer u de factuur heeft voldaan is uw plaats voor de workshop gereserveerd. 
Gezonde groet,  
Iñez Plaatsman 

06-29088180 



Unique Corona nieuwsbrief nummer 38 (1-8-2020) 
 

 

Agenda Unique Therapie: 
 

 
Rugfitlessen (elke week) 
Maandag 17,00 – 18.00 uur 
Donderdag 17.00 – 18.00 uur  

 
Workshop Spiertesten  
zaterdag 8 en zondag 9 juli 12.00 – 17.00 uur 
Vanwege succes: Nieuw te plannen data in september 
 Heeft u een voorkeursdatum? Laat die dan gerust even weten 
 

Workshop in 1 dag je vitaliteit optimaliseren 
Maandag 31 augustus 2020 9.00 – 16.30 uur inloop 8.30 uur 
Zaterdag 5 september 2020 9.30 – 17.00 uur inloop 9.00 uur 

 

Cursus in 10 weken je gezondheid in eigen hand 
Maandag  14-9 t/m 13-11 19.00 – 20.15 uur 
Dinsdag  15-9 t/m 14-11 9.00 – 10.15 uur 

 

Workshop Juno Burger: The Invitation bij de Lichtplaats  
Zaterdag 10 oktober 14.00 – 1630 uur inloop 13.30 uur  

 
Therapie en massage op afspraak 
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
 
 

 
Lieve, Gezonde groet 
Piet en Iñez 
 
 


