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                      Zomer Yoga: 3 buitenlessen op een mooie plek in de natuur 

                                          Donderdag 27 juni, 4 en 11 juli 2019   
                                                                     19.00 – 20.00 uur  en  20.15 – 21.15 uur  
    
              3 lessen voor 15 euro of 7 euro per les 
                                          voor vaste deelnemers zijn deze lessen ook als inhaallessen te gebruiken. 
 

                          

 
Wel even vooraf aanmelden! We zijn weer te gast bij Landerij van Tosse; in de boomgaard en kunnen daar gebruik maken 
van de omkleedruimte en toiletten. Na afloop van de les kun je nog verder van de zomeravond genieten en op het terras naast 
de boomgaard een kop thee drinken (neem je kopje mee) De poort gaat dicht zodra de les begint dus zorg dat je op tijd bent. 
Landerij van Tosse ligt aan de zuidrand van Oss. Adresgegevens worden gemaild na aanmelding. Bij slecht weer is er binnen les. 
 
 

De langste zomeravonden zijn er weer!                                Zomeravond stiltewandeling:  19 juni 2019 
 
Met onderweg een fijne hartopener, meditatie en een (zomer) chi- kung serie vanuit de 5 elementenleer. 
We gaan heerlijk rustig meditatief wandelen aan de rand van Oss, in een prachtig stukje natuur, waar we onze zintuigen  
bewust zullen gaan gebruiken.                                                                                                          
 
Aanvang: 20.30 uur 
Bij slecht weer vindt de les binnen plaats. 
Laat je (nog) niet bang maken voor de onweersvoorspelling.   
Misschien is dat al eerder en is het daarna weer rustig en fris.             Onderweg komen we o.a. hierlangs.… 
 
Aanmelden via info@beweegenleef.nl.  
Daarna ontvang je de gegevens en startlocatie. 
 
Voor diegene die zich al hebben aangemeld: 
Lees om 19.00 uur je e-mail i.v.m. 
laatste update rondom weersvoorspelling. 
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         Praktijkruimte Beweeg en Leef =  vanaf heden ook het correspondentie adres 
                 Beweeg en Leef, in Gezondheidscentrum Landerd,  Lorskensstraat 1E, 5374 BC, Schaijk 
                                          voldoende en gratis parkeergelegenheid voor de deur 

              Mindfulness                       Shiatsu 

    
                                          SHIATSU THERAPIE: DIPLOMA GEHAALD!     
 
Heel blij en opgelucht was ik toen ik afgelopen week hoorde dat ik geslaagd ben voor de 3 jarige opleiding Shiatsu Therapie bij 
de academie Qing Bai, in Nijmegen. 

In de vorige nieuwsbrief heb ik wat uitgelegd over  
de verschillen tussen een Shiatsu massage of een gerichte  
therapeutische behandeling. Mocht je meer willen weten 
of naar aanleiding van je klachten eens advies willen  
ontvangen en/of een afspraak willen maken: 
 
Mail of bel me gerust op. 
 
Individuele afspraken zijn mogelijk in: 
Schaijk:     maandagavonden / soms op woensdagmiddagen 
Oss:           dinsdagavonden 
 
         Voorlopig blijven de tarieven laag, zie uitleg:  http://www.beweegenleef.nl/individueel/shiatsu-massage 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Zomervakantie komt in zicht ….  en ik wens iedereen alvast een hele mooie tijd! 

 Lesrooster van de komende weken;  http://www.beweegenleef.nl/beweging/lesrooster 

 Lestarieven voor het volgende seizoen zullen ongewijzigd blijven en voor de wandelgroep zelfs omlaag gaan! 

 Informatie rondom aanmeldingen seizoen 2019-2020 met tarieven, het aantal lessen, betaaltermijnen, etc.  
volgt eind juni per mail aan alle deelnemers van Beweeg en Leef. 

 De eerste groepslessen beginnen in week 35; vanaf maandag 26 augustus 2019. Alle lesdata staan binnenkort online. 

 Data voor onze 10e editie van de yoga/wandelweek op la Palma in feb. 2020 zijn bekend: 

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 er deelnemers vanuit heel 
Nederland en België naar deze week op la Palma. Je kunt een appartement delen met iemand, er zijn 1 persoonskamers 
en ook enkele 1 pers. studio’s. De meeste mensen komen alleen en je bent altijd in een groep met gelijkgestemden. 
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 Op het einde van het lesseizoen zijn er veel diverse gezellige afsluitende activiteiten in de groepen; themalessen,  
koffie/thee drinken na de les, samen ergens lunchen, een fietstochtje en met de Nordic Walking groep gaan we de  
stokken zelfs een ochtendje omruilen voor golfsticks!  
 
Wil je de komende weken ergens een proefles volgen en/of je aansluiten bij een extra activiteit, laat het weten! 

 Om het aankomende lesseizoen goed te beginnen, is er een SPORTIEVE FIETSTOCHT voor iedereen die zin heeft! 
Deze allereerste activiteit wordt letterlijk de aftrap van onze nieuwe maandelijkse fietstocht. 
 
Lekker bijkletsen na de vakantieperiode, nieuwe mensen ontmoeten, onderweg even bijtanken op een terrasje en op 
de fiets genieten van de prachtige route en omgeving. Op ieder niveau mee te doen (elektrische fiets mag!)  
                   

                                                                       NIEUW 

                                                       vanaf lesseizoen 2019 - 2020   
                                                                                   

                                                                             ”Beweeg en Leef Fietstocht” 

                                       
                 1x 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 en introducees zijn ook welkom! 
 
Sportief, gezellig maar ook fijn als je vanwege blessure of ziekte (nog) niet in je lesgroep mee kunt doen maar toch gezellig mee 
wilt fietsen en contact met elkaar kunt houden. 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). Daarna ontvang je de startlocatie. 
 
                                           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 vlak naast 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? Meld je aan door me een mailtje te sturen. 

      Zet alvast in je agenda:    19 aug    -   16 sept   -   21 okt   -  18 nov   / daarna 4 tochten in het voorjaar 

 
  

                                                              Mindfulness 
Op onze oefenavonden Mindfulness ben je ook iedere maand welkom! Ongeacht ervaring, voor iedereen mee te doen, en 
zowel voor vaste deelnemers als per losse les en/of voor introduceés te reserveren.  Lees meer op www.beweegenleef.nl 

Op 18 september a.s. start de oefenavond weer:  iedere 3e woensdagavond in Oss /  20.30 – 22.00 uur 

 

 Basistraining Mindfulness:  nieuwe start op maandagavond  9 september 2019 

 8 bijeenkomsten / om de week / Locatie Schaijk / 140 euro bij min. deelname van 5 personen / nog 3 plaatsen vrij 

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

 Vervolgtraining Mindfulness “(Zelf)Compassie”: nieuwe start op maandagavond 16 september 2019 

8 bijeenkomsten / iedere maand / locatie Schaijk / dezelfde tarieven als de basistrainingen / nog 2 plaatsen vrij 
Wil je minder last van zelfkritiek en je zelfacceptatie meer ontwikkelen, je verder verdiepen in de beoefening van Mindfulness? 
 
Vraag de informatie aan en/of lees meer op: http://www.beweegenleef.nl/mindfulness/vervolgtraining-compassie 
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