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“Move your body to still your mind” 
 
In deze Corona periode willen we niet teveel binnen en vooral niet te dicht bij elkaar zitten. Ga dus wat vaker naar 
buiten, loop iedere dag een extra rondje door de prachtige natuur met alle kleuren die de herfst ons nu biedt.  
Doe onderweg een paar bewuste ademoefeningen, geniet en kom ontspannen en opgeladen weer thuis.  

We zijn blij dat alle lessen goed zijn opgestart en lekker lopen. De meeste wekelijkse lesgroepen zitten “vol” volgens het 
aangepaste “Corona maximum” d.w.z. een beperkt aantal deelnemers per les zodat voldoende afstand gegarandeerd blijft.  
Iedereen houdt zich goed aan de maatregelen en aan de afstanden. Bedankt daarvoor, blijf dat doen en blijf thuis als je klachten 
hebt zodat onze lessen veilig door kunnen gaan en we elkaar kunnen blijven ontmoeten. Gezien iemand zich regelmatig afmeldt 
voor een les blijven er voldoende inhaalmogelijkheden. Vraag dus gerust of er een plekje is in een les van jouw voorkeur. 

12 – 16 okt: Reservelesweek. Gelukkig hebben we tot op heden niets hoeven annuleren dus eigenlijk is het goed nieuws dat we 
deze extra week niet nodig hebben. Als je toch graag een les wilt volgen, lees hieronder de mogelijkheden of kijk nog eens één 
of meer lesvideo’s terug die we in het voorjaar wekelijks voor jullie hebben gemaakt en gestuurd. Kies een les die op dat 
moment bij je past en neem lekker de tijd voor jezelf om jouw yoga, nordic of zumba oefeningen te doen.  

19 – 23 okt: Herfstvakantie             De volgende activiteiten gaan wel door: 

Maandagochtend 12 okt: Nordic Walking  
Zie foto hierboven waar te zien is hoeveel spieren je daarmee gebruikt. 
 
Terwijl deze nieuwbrief al klaar lag, werd bekend dat op 13 okt. nieuwe 
maatregelen worden aangekondigd. De volgende activiteiten zijn daarom 
o.v.b. van de Corona aanscherpingen door de overheid: check je mail altijd 
een uur voor je les! 
Woesdagavond 14 okt: Mindfulness avond  / Lees verderop meer info. 
Voor deze les is losse opgave altijd mogelijk. 

Donderdagavond 15 okt: Yogalessen  / 2 groepen in de Ruwaard 

Vrijdagochtend 16 okt. van 10.30 – 11.30 uur:  Yogales  / OTTC 

Zondagochtend 25 okt: CHI Yoga / Lees verderop meer info. 
Ook voor deze les is losse opgave altijd mogelijk. 
 
Zondagmiddag 25 okt: Stiltewandeling / Lees verderop meer info. 
 
Als je nog een inhaalles tegoed hebt, vraag gerust waar nog plek is. 

         Ellen en Marijke, augustus 2020                            Stuur een sms of appje naar Ellen 06-41126286 of stuur een e-mail.         
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    Mindfulness: iedere 2e woensdagavond van de maand 
 
                                                                         Eerstvolgende: 14 oktober 2020 
 
Een heerlijke lange les van 20.30  - 22.00 uur waarin diverse begeleidde meditaties, Mindful movements, Yinne Yogaoefeningen 
en op het einde een uitgebreide eindontspanning. Een rustige avondles om je hoofd leeg te maken en je lichaam te ontdoen van 
spanningen, zorgen of stress en het te vullen met nieuwe energie. Voor iedereen toegankelijk en op ieder niveau mee te doen. 
De yinne oefeningen brengen je fysieke en mentale ontspanning, soepelheid en samen met de adem en chi = (energie) 
oefeningen laat het je vitale energie meer doorstromen. 
                               

                                                    
                     
                                                    Aankomende lesavonden: 14 okt. – 11 nov. – 9 dec.  
                    Losse les is mogelijk: 12 euro p.p.  Deze avond mag ook als inhaal les gebruikt worden. Je betaalt dan slechts 6 euro. 
 
   Kom je ook?  Geef je tijdig op. Meer informatie op: https://www.beweegenleef.nl/mindfulness/oefenavonden/ 
 

                                                 Mindfulness  
        
                     Voortaan vergoeding mogelijk:  
          Check je aanv. verzekering. 

                                                               
Het beoefenen van Mindfulness wordt steeds bekender en verzekeraars gaan vaker over op (aanvullende) vergoeding van MBSR 
trainingen. Dit is aan voorwaarden gebonden, zowel voor de client (doorverwijzing nodig) als voor de trainer die het aanbiedt. 
 
Ellen is daarom sinds april 2020 bezig met her-certificering van haar trainerdiploma’s waardoor haar Mindfulness trainingen 
vanaf de eerstvolgende trainingen ook vergoed kunnen worden!!! Maar ook zonder vergoeding blijven onze tarieven nog laag. 

Basistraining (MBSR methode) eerstvolgende start:  Dinsdagmiddag 3 nov. 13.15 – 14.30 uur  

 
Nog plaats /  8  bijeenkomsten / om de week  les / klein groepje, max 4 deelnemers met ruim 1,5 meter afstand / vraag de informatie aan  

De training vindt plaats in de Meteoor, Oss. Lees meer op: https://www.beweegenleef.nl/mindfulness/basistraining/ 

 

                                                       Wijzigingen programma 

Dit voorjaar en in augustus 2020 hebben we helaas een aantal extra (jubileum)activiteiten moeten annuleren vanwege Corona. 
Eén workshop daarvan was naar de laatste lesweek voor de kerstvakantie verplaatst. Helaas zullen we die opnieuw moeten 
annuleren.  Heel erg jammer maar omdat het om Mantra zingen gaat, voelt dat risico te groot. We vragen deze prachtige 
Mantra muzikanten die de sessies voor jullie zouden begeleiden, dan ook nogmaals om uitstel en hopelijk kan het op een 
zomerdag in 2021 wel doorgaan, bij mooi weer wellicht buiten. We houden je op de hoogte. 

Vanwege Corona en alle onzekerheid en beperkingen daaromheen is ook besloten om onze jaarlijkse yoga/wandelweek op la 
Palma voor de editie van februari 2021 te annuleren. We schuiven het een jaartje door en hopen dan weer te mogen gaan. 
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                          Zondag 25 oktober: Herfst Chi Yoga en Stiltewandeling 

Op de landelijke “Dag van de Stilte” organiseert Beweeg en Leef in de ochtend een rustige yinne yogales met aansluitend, zoals 
we vaker doen, een potluck lunch. Zowel voor de les als de lunch wordt een beperkt aantal deelnemers toegestaan. We hebben 
een zeer grote zaal en kantine ter beschikking en in allebei is er een goed ventilatiesysteem werkzaam. 
Bij droog weer is er na de lunch een stiltewandeling in het bos.                                                                    

10.00 – 12.00 uur: Chi Yoga les 

12.00 – 13.00 uur: Pot luck lunch (iedereen neemt iets mee)  

Opruimen en met auto’s vertrek naar het startpunt in de Maashorst. 

13.45 - ca. 15.15 uur Stiltewandeling, na afloop een kop koffie of thee. 

Stuur een berichtje als je mee wilt doen, dan ontvang je alle details. Je kunt je ook alleen voor de ochtend of middag opgeven. 
Zoals bij al onze activiteiten en lessen gelden ook hier de Corona maatregelen.  
Mocht er een ander advies of een beperking komen, passen we uiteraard één of meer programmaonderdelen aan.  

In de ochtend is er uitleg over het herfstseizoen volgens de Chinese 5 elementenleer. Daarbij worden harmoniserende (chi kung) en voedende oefeningen  
(yin yoga) en zelfmassage technieken (do – in yoga) gedaan om jouw immuunsysteem een boost te geven, met name voor het herfst (metaal) element.In de 
middag een rustige meditatieve herfstwandeling waarbij we volop gebruik maken van onze zintuigen en waarin we gezamenlijk zullen vertoeven in stilte met de 
natuur om ons heen. Een moment van bezinning, waarin je bewust(er) kunt ervaren; het horen van de vogels, de wind, je innerlijke stem, het ruiken van 
herfstgeuren en het bewonderen van alle herfstkleuren. 

       Let op: In de nacht van zaterdag 24 oktober / zondag 25 oktober gaat de klok één uur terug en wordt het wintertijd! 

CHI Yoga helpt om je rust en energiebalans terug te vinden en/of te behouden. Je leert oefeningen die je thuis kunt toepassen 
om klachten te verbeteren of (liever nog) te voorkomen. Lees meer: https://www.beweegenleef.nl/groepslessen/chi-yoga/ 

Deze les is voor iedereen, ook voor senioren, en ieder niveau toegankelijk.  
Naar wens kan een stoel erbij gebruikt worden.  Deze les mag ook als inhaalles gebruikt worden. 
Zeer geschikt  o.a. bij chronische klachten, langdurige stress, depressie, reuma, longklachten, hart en  
vaatziekten, fybromyalgie, of bij revalidatie. 

 

                                                              Shiatsu Massage      
 

Veel mensen hebben door de Corona omstandigheden (nog meer) last van huidhonger. We hebben aanraking nu eenmaal 
nodig. Door aanraking komen zowel oxytocine als endorfine vrij, hormoonstofjes die ervoor zorgen dat we ons gelukkig voelen. 
 
Ervaar de ontspannende en helende kracht van een Shiatsu massage. Veiligheid staat op nummer 1:  behandeling gebeurt altijd 
over kleding heen, op afstand van het gezicht en/of naar wens alleen achterzijde lichaam, we dragen een mondkapje en 
ontsmetten ons (zowel de client als de therapeut) vlak voor de behandeling. Bij klachten (hoesten, verkoudheid, etc. alles 
volgens de Corona richtlijnen) wordt er niet behandeld. De praktijkruimte heeft ook een goed werkend ventilatiesysteem. 
 
Op https://www.beweegenleef.nl/shiatsu/shiatsu-therapie/ kun je lezen waar Shiatsu ondersteunend in kan zijn.  
Profiteer nog van de lage tarieven: deelnemers van Beweeg en Leef betalen slechts 35 euro per sessie i.p.v. 40 euro. 
 
Tip voor de decembermaand of voor een jarige: geef een origineel cadeau: 
 “Tegoedbon Shiatsu massage”  (ruime geldigheidsduur van één jaar) 
 
                 Vanaf 16 nov. a.s. zijn er weer plaatsen vrij in Oss.  
      Stuur een berichtje als je een massage wilt reserveren.  
                Mogelijk op maandagavond, dinsdagmiddag, dinsdagavond. 
                
               Meer info:  https://www.beweegenleef.nl/shiatsu/  
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