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  Zoals dominee Gremdaat bij aanvang van deze 3e lockdown zei: 

                       'Alles gaat dicht, maar laten we zelf open blijven' 
                                         Dit wensen we iedereen toe, met vrede, geluk en gezondheid 
 
 
In deze lockdown rond de jaarwisseling gunnen we onszelf wat rust na een zeer intensief jaar. We maken en delen wel mooie 
meditaties, doen yogaoefeningen en er ontstaan nieuwe plannen en lessen voor het komend seizoen. We kijken terug op een 
jaar vol uitdagingen en veranderingen. Het is bijzonder hoe fijn en stabiel de samenwerking bleek tussen Ellen en Marijke, 
middenin zoveel onzekerheden en obstakels die ons voor de voeten kwamen. Het was ook hartverwarmend om te merken 
hoeveel steun we van vele deelnemers kregen en ook nu weer ontvangen. En we voelen dankbaarheid in de fijne samenwerking 
met alle leslocaties. De mensen die ons van dienst zijn achter de schermen om alles steeds weer schoon en/of in orde te maken 
zodat we veilig en prettig in de zalen kunnen werken tussen de lockdowns door zodat deelnemers met plezier en een veilig 
gevoel naar onze lessen en activiteiten kunnen komen, want dat is wat allemaal het liefste willen. Bedankt aan iedereen!  
 
Door deze Corona periode zijn we nog bewuster geworden dat we zulke goede leszalen hebben met veel ruimte, ook qua 
in/uitloop, en goede ventilatiesystemen. De groepen zijn kleiner gemaakt zodat er ruim 1,5 meter afstand onder elkaar kan zijn. 
Iedereen hield zich goed aan alle voorzorgsmaatregelen. Afgelopen jaar zijn er dan ook NUL besmettingen geweest. Zodra we 
weer open mogen, gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar in en wensen iedereen heel veel plezier, gezondheid en geluk! 
 

        Afgelopen jaar heeft Ellen ondanks de Corona perikelen  
        alle mogelijkheden en vrije uurtjes benut om: 

- een prachtige nieuwe website online te zetten; het resultaat 
is hier te bewonderen: www.beweegenleef.nl 

- een fijne praktijkruimte in te richten in ontmoetingscentrum 
de Meteoor in Oss (zie foto volgende pagina). Hier vinden 
individuele afspraken plaats voor Shiatsu, Mindfulness en 
Coaching. Tevens ruimte voor kleine groepjes Mindfulness 
trainingen. 

- de nodige certificaten te behalen voor categorie 1 trainer bij 

de VMBN, beroepsvereniging voor Mindfulness trainers. 
Vanaf januari 2021 zijn we naast VVM ook hiervan lid en 
komen onze Mindfulnesstrainingen in aanmerking voor 
vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.  

- Aanvullend bij te scholen en lid te worden van de 
beroepsvereniging voor Soma therapeuten, de NVST.  
Vanaf maart 2021 komen ook onze Shiatsu behandelingen in 
aanmerking voor vergoedingen vanuit de aanvullende 

verzekering. 
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Voel je je gespannen, bezorgd of angstig? Dan is het tijd voor een shot oxytocine, want dat maakt je rustiger en relaxter. 
Oxytocine staat bekend als het ‘knuffelhormoon’, maar helaas kunnen we momenteel nog niet zoveel “huggen” als we zouden 
willen. Het goede nieuws is: je kunt dit superstofje óók op andere manieren aanmaken. Aai je huisdier, wandel in de natuur, 
mediteer, lach, voer een fijn gesprek of luister naar mooie muziek. Oxytocine verlaagt je bloeddruk, verbetert je geheugen, 
versnelt genezing bij ziekte... en dat is nog maar het begin van de lange lijst met voordelen.   

Beweeg en Leef biedt heel veel oxytocine shotjes: naast het genieten van een Shiatsu massage, kun je bij ons heerlijk lachen en 

dansen op vrolijke muziek met Zumba Gold (tijdens de lockdown heet het ZOOMBA  ), lekker sportief wandelen in het bos 
met onze Nordic doorloopgroep, ontspannen en mediteren in onze Mindfulness trainingen en Meditatieavonden en natuurlijk 
je energie volop laten stromen in de vele Yogalesuren die we voor jong en oud organiseren. 

             Kijk in het lesrooster: https://www.beweegenleef.nl/groepslessen/leslocaties-en-lesrooster/  of in de agenda: 
             https://www.beweegenleef.nl/contact/agenda/ waar je zou willen aansluiten en bel of stuur een berichtje! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Gun jezelf meer ontspanning: reserveer een Shiatsu massage 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                    praktijkruimte in de Meteoor, Oss 
   Heerlijk om hiermee tot rust te komen maar ook voor… 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Shiatsu lig je op een dikke zachte mat en we behandelen over dunne kleding heen. Voor tarieven en informatie over Shiatsu: 
kijk op:  http://www.beweegenleef.nl/individueel/shiatsu-massage   Uiteraard werken we volgens strikte voorzorgs-
maatregelen, opgesteld vanuit RIVM en de beroepsvereniging NVST.  Stuur gerust een e-mail om alvast een plekje te reserveren. 

Zodra de overheid toestemming geeft dat de complementaire therapeuten weer aan het werk mogen, kun je reserveren op:     
                                                  maandagavond / dinsdagmiddag / dinsdagavond / vrijdagochtend 

Shiatsu werkt goed bij diverse fysieke en/of mentale klachten  o.a. slaapproblemen, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, nek-
schouder-rugklachten, spanningsklachten, stress, burn-out, blaasproblemen, overgang, etc.  Eerste sessie slechts 40 euro. 
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                       Mindfulness, ook online trainingen 

Premier Rutte deed laatst een beroep op onze veerkracht; om die nog wat te verruimen….    
Lukt jou dat (nog) wel? Wil je daar wat handvaten voor ontvangen? Heb je behoefte aan ondersteuning om minder last van 
stress of angst te ervaren, wil je minder piekeren? Wil je meer ontspannen en voluit kunnen leven middenin in onzekerheid?  
Je bloeddruk verlagen of beter slapen? Er zijn in deze lockdown extra mogelijkheden voor Online Mindfulnesstrainingen. 
 
Voor deze trainingen gebruiken we videobellen via ZOOM. Je kunt dus thuis op je stoel achter een laptop, tablet of pc meedoen. 
Ellen is een ervaren en gecertifieerd categorie 1 trainer (VMBN) en geeft sinds de Corona epidemie deze trainingen ook online 
waarbij, net zoals bij live trainingen, ook vergoedingen mogelijk zijn door de verzekeraars. Deelnemers ervaren het als zeer 
waardevol en positief om op deze wijze de training te volgen. Kan ook individueel, meerdere dagen/tijden zijn nog mogelijk.                                      

 
 

 

 

 

 
  
Eerstvolgende start live basistraining: 15 feb. 2021  /  Check: https://www.beweegenleef.nl/contact/agenda/  
We zullen even moeten afwachten tot duidelijk is of de locaties dan weer open mogen. Zodra een wijziging, wordt de agenda op 

onze website direct bijgewerkt. Vraag gerust alvast een optie aan. Basistraining op dinsdagmiddag start 16 feb. 2021. 
 
8  bijeenkomsten / om de week  les/ individueel, tweetal of kleine groep ( max. 5 personen) / ook mogelijk om online te starten 
Vraag via info@beweegenleef.nl  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 of voor introduceés te reserveren.                     

Eerstvolgende meditatieavond:   10 februari 2021  / iedere 2e woensdagavond in Oss,  20.30 – 22.00 uur 

 

Sangha bijeenkomst: 22 februari 2021 /  Mindful eten - wandelen - mediteren 
 
Voortaan iedere 4e maandagavond van de maand in natuurgebied de Maashorst, 18.30 – 21.30 uur. 
Vind je het fijn om met gelijkgestemden in een Sangha actief te zijn? We gaan een nieuw groepje opstarten. 
Samen eten, wandelen en mediteren, Corona proof. Lees meer op:  https://www.beweegenleef.nl/mindfulness-oss/sangha/ 
Tijd om je te verbinden met je natuurlijke staat en met elkaar, om je ego systeem minder en je eco systeem meer te voeden. 

 

 Eerstvolgende La Palma yoga & wandelweek: februari 2022 / i.v.m. Corona slaan we een jaartje over 
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