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                                                                                  Lente/Zomer 2021   
 
                       Dank en lof aan iedereen die ons steunde tijdens de lange Lock down! 

  

                                                                

 
Een heerlijk voorjaar, we mogen weer lekker met onze groepen wandelen in de natuur,  
yoga doen in de boomgaard en sinds vorige week zijn alle groepslessen weer in de zalen.          
      

           Welkom terug allemaal                   
Door de 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 en houdt zich goed aan alle voorzorgsmaatregelen. Afgelopen jaar zijn er NUL besmettingen geweest. We gaan 
ook nu weer vol vertrouwen de toekomst in en wensen iedereen heel veel plezier, gezondheid en geluk in een mooie zomer! 

 

      Over wandelen gesproken:   
       STILTEWANDELINGEN: 
       Vind je het ook fijn om met elkaar een heerlijke rustige stiltewandeling  
       in de natuur te beleven, met onderweg enkele aandachtsoefeningen? 
 
       Net zoals afgelopen les is ook de eerstvolgende Mindfulnessavond,    
       iedere 2e woensdagavond van de maand, een buitenles waarbij we een 
        meditatieve stiltewandeling in de Maashorst zullen maken.  
        Noteer alvast 14 juli vanaf 19.30 uur in je agenda en stuur een e-mail om de 
        startlocatie te ontvangen. 
        
       Met onze Eet-Sangha maken we een stiltewandeling op maandag 21 juni  
                                                                                                MIDZOMERAVOND! Start 20.30 u. Wandel je mee?  Stuur een e-mail.
  

Wil je liever doorlopen, aan je conditie werken en ondertussen wat kletsen? Doe dan eens mee met onze Doorloopgroep 
NORDIC WALKING: iedere maandagochtend vanaf 11.00 uur, met wekelijks een andere startlocatie. Na afloop koffie/thee.  

Wil je graag dansen op heerlijke muziek: onze Zumba gold groep is van ZOOMBA weer terug naar ZUMBA gegaan.  Gold staat 
voor een rustiger tempo, dus niet springen.  Dit uur is mild intensief en minder belastend voor pezen en gewrichten,  
ideaal voor 50+, 60+ en 70+. Heerlijk genieten op vrolijke Latinmuziek en Dance classics. 
Iedere donderdagmiddag van 13.00 – 14.00 uur in Oss.    
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           Wist je dat: 
                                                              -       we sinds de Corona crisis al meer dan 160 lesvideo’s hebben gemaakt, we sinds  
                                                                      2021 meer dan 170 Zoomlessen hebben gegeven en dat onze lesvideo’s op ons eigen  
                                                                       YouTube kanaal maar liefst meer dan 6430 zijn bekeken! 

- de twee vrijdaggroepen “seniorenyoga”  zijn toegevoegd aan de dinsdagochtend: 
van 9 – 10 uur en van 10.15 – 11.15 uur. Dit zijn zeer milde lessen waarbij men als het 
nodig is ook een stoel kan gebruiken. Daarna is er een mild lesuur van 11.30 – 12.30 uur. 
De seniorenyoga op donderdag is ook weer gestart van 09.15 – 10.15 uur (mild) en 
daarna volgt Stoelyoga van 10.30 – 11.30 uur (zeer mild) 

- deze en alle andere groepslessen,  ook de avond- yoga-  lessen,  te vinden zijn op: 
https://www.beweegenleef.nl/groepslessen/leslocaties-en-lesrooster/   

- Ellen haar diploma’s van Psychosociale en Westers Medische basiskennis heeft behaald. 
Daarmee is ze  A+ lid van de beroepsvereniging NVST geworden én heeft ze haar licentie 
als Complementair Therapeut ontvangen bij de RBCZ . Dat betekent dat ook de Shiatsu 
behandelingen voortaan via de aanvullende verzekering gedeclareerd kunnen worden.  
 
Stuur een e-mail als je een afspraak wilt maken. Voor de zomervakantie zijn er nog 
diverse mogelijkheden (eind juni en in juli ) o.a. op dinsdagmiddag en dinsdagavond. 
Meer informatie: https://www.beweegenleef.nl/shiatsu-oss/ 

Onze praktijkruimte bevindt zich in ontmoetingscentrum de Meteoor in Oss (foto hieronder). Hier vinden individuele afspraken 
plaats voor Shiatsu, Mindfulness en Coaching.  

Ellen is gecertificeerd categorie 1 trainer bij de VMBN, beroepsvereniging voor Mindfulness trainers. Onze 
Mindfulnesstrainingen komen daardoor in aanmerking voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Informatie over 
de eerstvolgende startdata is te lezen op: https://www.beweegenleef.nl/contact/agenda/   
Zowel individueel als groepstrainingen (max. 5 personen per groep). 

 

                                                                         

 

 

 

                     SHIATSU               MINDFULNESS 

 

 

Onze groepslessen lopen door t/m week 27; dat is t/m 9 juli.  
De week erop, in week 28, zullen er nog diverse extra lessen worden gegeven. 
Alle deelnemers worden daarover en over het nieuwe lesseizoen per e-mail geïnformeerd. 
Individuele afspraken zoals massages, wandelcoaching en mindfulness  
kunnen worden gereserveerd t/m woensdag 21 juli. 

Beweeg en Leef is in de zomerperiode gesloten van 22 juli tot 26 augustus 2021. 
In week 35 starten de seniorenlessen in de Meteoor en de individuele afspraken. 
In week 36, vanaf 6 september, begint het volledige lesrooster voor alle lesgroepen. 

                             Fijne Zomer! 
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