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Een impressie van onze buitenlessen in Corona tijd
Soms tussen de buien door, dan weer in de hitte of een beetje kil, maar iedereen vindt het vooral heerlijk om weer samen te komen en in de groep bezig te zijn.

Voordat onze buitenlessen begonnen, hebben alle groepen online lessen via het YouTube kanaal van Beweeg en Leef gevolgd.
Dat was voor velen een nieuwe ervaring en even wennen want er is soms meer discipline nodig om je les vanuit thuis op te
starten. Het was een periode om letterlijk en figuurlijk naar binnen te keren, tijd voor bezinning en om wat verdieping in lesstof
en in onze beoefening aan te brengen. Fijn om te zien en terug te horen dat dit door de meesten zo goed is opgepakt.
Tot nu toe zijn onze lesvideo’s, met al meer dan 100 video’s op YouTube, maar liefst ruim 4.300 keer bekeken!!!
Het is een verborgen kanaal en alleen onze vaste deelnemers hebben toegang. De links blijven geldig dus wanneer jij wilt, kun je
een oefenserie, een ontspanning of een meditatie etc. altijd opnieuw afspelen. Met dank aan Marijke Delforterie, yogadocente
bij de seniorengroepen van Beweeg en Leef, voor haar hulp met het inspreken van een aantal lesvideo’s.
Helaas heeft de Corona crisis ook voor Beweeg en Leef gevolgen en we hebben daarom een paar wijzigingen moeten
doorvoeren maar zoals het Chinese gezegde aangeeft “Tegenwind doet de vlieger stijgen”. We bewegen ons zo flexibel
mogelijk binnen alle beperkingen, zijn creatief met oplossingen én alweer volop bezig met voorbereidingen voor het nieuwe
lesseizoen. Daarin weer veel mooie lessen, trainingen en extra activiteiten. Op de website is binnenkort alles terug te lezen.
Dit jubileumjaar, waarin we ons 10-jarig bestaan met een workshop dag (21 juni) en een feest (30 aug) zouden vieren, verloopt
ook anders dan gedacht. Alle vaste deelnemers ontvingen eerder al bericht dat we vanwege de Corona beperkingen deze
evenementen moesten annuleren. Eén hele mooie workshop is echter omgeboekt en wordt aan het einde van dit jaar alsnog in
onze lesgroepen aangeboden. In het nieuwe seizoen meer details hierover…

Senioren Yoga  ruime zaal - speciaal tarief - gratis proefles
Lesuren voor senioren in de Meteoor in Oss / starten weer op: 25 AUGUSTUS 2020
DINSDAG:
09.00 – 10.00 uur (zeer mild) / 10.15 – 11.15 uur (zeer mild)
11.30 – 12.30 uur (mild / * deze groep drinkt vóór de les samen koffie/thee)
DONDERDAG:
09.15 – 10.15 uur (mild)
VRIJDAG:
09.00 – 10.00 uur (zeer mild)
Dit zijn yogalessen voor 65+ tot 80+: goed voor algemene soepelheid, spierversterking, meer balans, ontspanning
en een betere concentratie en ademhaling. Oefeningen gebeuren op de mat (staan-lig-zit). Na de les een kopje koffie/thee.
Bel 06-41126286 of mail naar info@beweegenleef.nl voor een passend lesadvies.
Lukt het beoefenen op de mat niet goed? Kom dan eens meedoen met:

Stoelyoga

DONDERDAG: 10.30 – 11.30 uur / VRIJDAG: 10.15 – 11.15 uur
06-41126286 / www.beweegenleef.nl / KVK 09217113 / info@beweegenleef.nl / BTW-ID NL001667772B02

Pagina 2 van 3

Shiatsu: helpt om meer tot rust te komen en je immuunsysteem te versterken
Heerlijk om even te ontspannen maar ook om:
- je energiebalans optimaal in balans te brengen/ houden
- ter preventie of het verminderen van bepaalde klachten
Shiatsu massage gebeurt over kleding heen en je ligt op een dikke zachte mat.
Uiteraard verloopt alles volgens het Corona veiligheidsprotocol, opgesteld door de beroepsvereniging.
Meer lezen over Shiatsu? Kijk op: http://www.beweegenleef.nl/individueel/shiatsu-massage
Ter kennismaking ontvangt men de eerste sessie voor slechts 35 euro.
Afspraken zijn weer mogelijk vanaf 25 augustus 2020: praktijkruimte in de Meteoor, Oude Litherweg 20, Oss
Dinsdagmiddag van 13 – 14 uur / Vrijdagochtend van 11.30 – 12.30 uur
Dinsdagavond van 21 – 22 uur; avondsessies zijn in onze yogaruimte in bs Elzeneind, Staringstraat 6 -10 Oss.
Alle behandelingen worden uitgevoerd door Ellen Korstanje, gediplomeerd Shiatsu therapeute.

Mindfulness

In een moeilijke periode lopen veel mensen tegen allerlei blokkades op, niet alleen buiten zichzelf maar ook innerlijk. Men slaapt
of eet slechter, ervaart stress, angst of onrust. Het beoefenen van Mindfulness helpt om bepaalde patronen te doorbreken en
meer rust te ervaren ook al gebeurt er van alles in jou en/of om je heen. Het helpt om anders te leren omgaan met verdriet,
angst, onzekerheden maar ook bij chronische pijn of spanningsklachten en om meer mentale veerkracht te ontwikkelen.
Schrijf je in voor deze training waarin je leert om rustiger te blijven bij tegenslag, verlies of stress waardoor je beter slaapt en je
immuunsysteem sterker wordt. Deze trainingen worden begeleidt door Ellen Korstanje, gecertificeerd Mindfulness trainer.

Basistraining Mindfulness (MBSR methode):

eerstvolgende start:

1 September 2020: 8 dinsdagmiddagen 13.00– 14.15 uur / 7 september 2020: 8 maandagavonden 20.15 -21.30 uur
Kleine groep - 1,5 meter afstand - 8 sessies (duur tot ca. half november 2020) voor 150 euro p.p. - locatie: de Meteoor in Oss.
Vraag de uitgebreide informatie aan of lees meer op: http://www.beweegenleef.nl/mindfulness/basiscursus-mindfulness

Oefenavonden Mindfulness: diverse meditaties, adem- en energie oefeningen, afsluitend een heerlijke
eindontspanning. Deze les is zowel voor vaste deelnemers (9 lessen met voordeeltarief) als per losse les (10 euro) te reserveren.
Iedere 2e woensdagavond van de maand in Oss van 20.30 – 22.00 uur. Ook hier hebben we een ruime zaal tot onze beschikking.

Eerstvolgende oefenavond: 9 september 2020

Hatha Yoga bij Beweeg en Leef
meditatie in beweging - afwisseling in inspanning en ontspanning - yin en yang, pranayama (adembeheersing) - kracht en souplesse
voor volwassenen op dinsdagavond, donderdagavond en vrijdagochtend – vraag gerust waar nog plaats vrij is.
06-41126286 / www.beweegenleef.nl / KVK 09217113 / info@beweegenleef.nl / BTW-ID NL001667772B02
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5 elementenleer: 5x CHI YOGA XL op zondagochtend van 10.00 – 12.00 uur in Oss
5 seizoenen volgens de TCM:

nazomer – herfst - winter – lente - zomer

Wil je je Yogabeoefening en/of je Shiatsu behandelingen wat verdieping geven, meer leren over de 5 elementenleer van de TCM
(Traditionele Chinese Geneeskunde) en oefeningen ontvangen om bepaalde klachten te voorkomen of te verminderen? Vind je
het fijn om yinne (rustige) energieoefeningen te doen met tussendoor een meditatie en afsluitend een heerlijke ontspanning…
… kom dan naar deze XL workshop. Chi yoga gaat over het werken met energie volgens de Oosterse leer en is een mix tussen
Chi Kung – Yin yoga – Mindfulness – Do in Yoga. Iedere les staat in het teken van het bijbehorende element van dat seizoen
(TCM kent 5 seizoenen). Doordat Ellen breed is opgeleid in deze disciplines én als Shiatsu therapeute in de meridianenleer en
acupressuur, brengt ze binnen de Chi Yoga veel kennis en ervaring uit de genoemde onderdelen samen. Je leert je lichaam,
emoties en eventuele fysieke - of mentale klachten beter begrijpen en om de juiste oefeningen en zelfmassages toe te passen.
Het zelfhelend vermogen van ons lichaam is groot. Hoe meer je ervan af weet, hoe beter je voor jezelf kunt zorgen en jouw
gezondheid kunt versterken en meer ontspannen kunt leven.
Deze milde les is voor iedereen, alle leeftijden en niveaus, toegankelijk. Meer informatie: zie www.beweegenleef.nl
2 uur per les / losse les is ook mogelijk : 15 euro / per 5 lessen: 65 euro. Opgeven via info@beweegenleef.nl
2020: 23 augustus – 25 oktober / 2021: 24 januari – 21 maart – 20 juni

Eerstvolgende CHI YOGA XL (= extra lange les)

zondagochtend 23 augustus 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot slot….





Deze week hopen we te horen of we vanaf 1 juli weer in de leszalen terecht kunnen. Onze zomervakantie begint pas op
11 juli 2020. De laatste reservelesweek wordt ook nog gebruikt om aan alle lesgroepen extra lessen aan te bieden.
We zijn druk bezig met de lesroosters en formulieren voor 2020 – 2021. Deze volgen binnenkort in ieders mailbox.
Alle update informatie en eventuele wijzigingen zijn vanaf ca. 6 juli terug te lezen op www.beweegenleef.nl
23 augustus 2020 begint het lesseizoen met een Chi Yogales XL, zie hierboven. In week 35 starten alle wekelijkse lessen.
Mooi om te zien dat veel van onze senioren goed met de tijd meegaan of zich alsnog het nodige op digitaal vlak hebben
eigen gemaakt; een compliment waard! In deze corona crisis kwam men erachter dat je niet meer zonder smartphone,
tablet en e-mail kunt en vonden velen voor het eerst hun weg naar de online video’s. We hebben erg leuke foto’s
ontvangen en zouden een winnaar kiezen van alle foto inzendingen in het kader van “Online Yoga in Corona tijd”,
en dat is geworden….: Mieke Hop!

Gefeliciteerd en bedankt Mieke voor de leuke fotoserie!
In de eerste les van het nieuwe seizoen ontvang je jouw prijs.

Alvast een fijne ontspannen zomertijd voor iedereen!!!
------------------------------------------- www.beweegenleef.nl - 06-41126286 - info@beweegenleef.nl ---------------------------------------------------Volg Beweeg en Leef op Facebook

