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              Winter 2019 - 2020                                                    

                                Ik wens je een heel fijn, liefdevol en gezond 2020! 

     

 

 

 

 

 
 

   In 2020 bestaat Beweeg en Leef 10 jaar! Dat laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan, dus zet alvast in je agenda: 

                                              21 juni: Speciale workshopochtend 

              Gratis lessen in diverse yogastijlen en thema’s, mantrazang, ontspanning, klankschalen, meditaties, etc. 
 
                                            30 augustus: Feestje vanaf 15.00 uur  
                                                           Hiermee starten we ons jubileum-lesjaar 2020 – 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         Gun jezelf wat ontspanning in de winter: reserveer een Shiatsu massage 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                praktijkruimte Schaijk 
   Heerlijk om even tot rust te komen maar ook voor… 

-  het voeden van je yinne energie in deze koude periode 
-  om je energiebalans optimaal te houden 
-  en je immuunsysteem een boost te geven 
-  ter preventie of het verminderen van bepaalde klachten                         

 
Vanaf 20 januari 2020 is er weer plaats vrij om een massage te reserveren. Als heerlijke ontspanning of n.a.v. bepaalde fysieke of 
mentale klachten ( o.a. slaapproblemen, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, nek-schouder-rugklachten, spanningsklachten, 
stress, blaasproblemen, overgang, etc.)  Vraag me gerust of je met jouw klacht ook terecht kan. 
 
                                                                                                                      Bij Shiatsu lig je op een dikke zachte mat en we behandelen  
                                                                                                                      over dunne kleding heen.  Meer lezen over Shiatsu? Kijk op:  
                                                                                                                      http://www.beweegenleef.nl/individueel/shiatsu-massage  
 
                                                                                                                      Deelnemers van Beweeg en Leef betalen slechts 35 euro  
                                                                                                                      per sessie. Of neem een Shiatsu strippenkaart: 
                                                                                                                      dan ontvang je 1 massage á 40 euro cadeau. De kaart is 
                                                                                                                      geldig voor 4 sessies  en 1 jaar geldig vanaf de 1e massage.  
 
                                                                                                                      Stuur een mailtje als je een behandeling wilt reserveren.   
                                                                                                                      Data zijn mogelijk op afspraak: maandagavond in Schaijk /  
                                                                                                                      Oss: dinsdagmiddag 13 – 14 u. / dinsdagavond 21 – 22 u. 
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                                                 Mindfulness  
 

 

                                                                     
Het beoefenen van Mindfulness wordt steeds bekender en sommige verzekeraars gaan over op (aanvullende) vergoeding van 
MBSR trainingen. Let op; dit is aan voorwaarden gebonden (o.a. alleen vergoeding bij burn out indicatie door huisarts). Ook zijn 
er trainers die daardoor hun tarieven verhoogd hebben. Bij ons niet! We bieden de vertrouwde lage tarieven omdat wij alle 
activiteiten bewust laagdrempelig willen houden en voor iedereen, ook zónder aanvullende verzekering,  toegankelijk.  
Wel worden onze trainingen én meditatiegroepen door een ervaren HBO- opgeleide en gecertificeerde Mindfulness trainer 
begeleidt (aangesloten bij beroepsvereniging VVM). Breng Mindfulness in je dagelijkse leven en voorkom liever een burn -out. 

Basistraining Mindfulness (volgens MBSR methode):  eerstvolgende start mogelijkheden: 

           maandagavond  (19 – 20 uur)  20 januari 2020  / Schaijk 
          dinsdagmiddag  (13 – 14 uur)  21 januari 2020  / Oss 
          dinsdagavond    (21 – 22 uur)  14 januari 2020  / Oss 
 
8  bijeenkomsten / om de week  les/ 140 euro bij min. deelname van 5 personen  / individueel of in tweetal ook mogelijk 

Vraag via info@beweegenleef.nl de  informatie aan of  lees meer op: http://www.beweegenleef.nl/mindfulness/basiscursus-mindfulness 

Op onze oefenavonden Mindfulness waarin diverse meditaties ben je iedere maand welkom! Ongeacht wel/geen ervaring,  
voor iedereen mee te doen, zowel voor vaste deelnemers als per losse les en/of voor introduceés te reserveren.   

                                                      Eerstvolgende oefenavond:     

             15 januari 2020  - iedere 3e woensdagavond in Oss -  20.30 – 21.45 uur 
 

          YIN YANG YOGA XL: 1x per maand op ZATERDAG van 09.45 – 11.15 uur in Oss 

                                    

Een heerlijk lange les waarin energetische oefeningen vanuit de meridianenleer. We beginnen met het yange (actieve) gedeelte 
en daarna volgen de yinne (rustige zit / lig) houdingen met gebruik van yoga props. Tussendoor en ter afsluiting is er 
ontspanning met muziek. Deze les is voor iedereen en alle leeftijden toegankelijk! Meer informatie: zie www.beweegenleef.nl 
 

       Eerstvolgende YIN YANG YOGA XL (= extra lange les)  zaterdag 25 januari 2020 
Het waterelement (winter) staat centraal met diverse oefeningen voor versterking van onze nierenergie (yin) en optimale 
stroming van onze blaasenergie (yang) Opgeven kan nog via info@beweegenleef.nl  

 

 
                                             06-41126286  /  www.beweegenleef.nl  /  KVK 09217113 /   info@beweegenleef.nl   / BTW-ID  NL001667772B02                                 
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                Iedere dag yoga!!! Tijdens de 10e editie yoga/wandelweek op la Palma, feb. 2020 / vol 
 
                 Groepsweek: 14 – 21 februari 2020   /   Individuele arrangementen mogelijk van 10 – 14 feb. en van 21 tot 28 feb. 

Iedereen kan mee! Niet alleen deelnemers uit onze vaste groepen maar ieder jaar komen deelnemers vanuit heel 
Nederland en België naar deze mooie week op la Palma.  Je kunt een appartement delen met iemand en er zijn 1 
persoonskamers. De meeste mensen komen alleen en je vertoeft altijd in een fijne groep met gelijkgestemden. 
Dit seizoen is al volgeboekt maar in februari 2021 gaan we weer! In juni 2020 zijn reisdata en programma bekend. 

             Let op: Beweeg en Leef is vanwege de organisatie hiervan gesloten van 10 – 28 februari 2020 
 

  Er zijn  enkele plekken vrij in de volgende groepen Hatha Yoga in Oss: 

  Dinsdagochtend van 11.30 – 12.30 uur / Donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur 
 
  Beide groepen zijn milde lessen. Kom gerust eens een gratis proefles volgen. 
 
  Meer uitleg zie: http://www.beweegenleef.nl/beweging/lesrooster 

       

                                                                                     

                                                                        Beweeg en Leef Fietstocht 

                                                                                         Het duurt nog even maar…. 
                                                                      zodra de Lente komt, gaan we ook weer fietsen 
                                                     1 x per maand op 
                                                                        maandagochtend van 11.00 tot ca. 13.15 uur 

    Voor alle deelnemers uit de diverse groepen van Beweeg en Leef, nieuwe deelnemers én introducees zijn ook welkom! 
 
Sportief, gezellig maar ook fijn als je vanwege blessure (nog) niet in je lesgroep mee kunt doen maar toch gezellig mee wilt 
fietsen, je conditie opbouwen, contact met elkaar wilt houden en nieuwe mensen wilt leren kennen. 
Onderweg drinken/eten we wat op een terrasje. Opgave vooraf is noodzakelijk i.v.m. aantal deelnemers en praktische zaken 
 (o.a. veiligheid onderweg / reserveren van horeca). Na aanmelding ontvang je de startlocatie en de route van de eerstvolgende tocht. 
 
                                           5 euro p.p. per tocht  /  16 euro voor 4 tochten  /   25 euro voor 8 tochten  
Via een fiets-strippenkaart wordt dit afgevinkt per tocht dus niet erg als je een keer niet kunt of als het té slecht weer en het fietsen niet door kan gaan. 
Startlocatie is altijd in of aan de rand van Oss. Ongeveer 25 kilometer lekker doorfietsen (elektrisch mag!) Iedere maand een andere route; o.a. Keent - 
Herperduin / Megen - Maasbommel  - Oyen / de Maashorst  / Heeswijk – Dinther,  etc.  Heb je zin om mee te gaan? Noteer dan alvast in je agenda: 

                                                    23 maart   -   20 april   -   25 mei   -  29 juni   

                                                                                         daarna weer 4 tochten in het najaar 
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