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                                                                          Herfst 2021             

                                                                                                                                                                   Het seizoen van  loslaten                    

   
  
  Proberen om iets los te laten is niet mogelijk            
  Proberen is het tegenovergestelde van loslaten 
  Loslaten betekent opgeven van al het proberen 
  Loslaten is laten zijn --Adyashanti --      

 
We zijn alweer een paar weken lekker aan de gang met onze lesgroepen. Er zijn ook aantal nieuwe deelnemers ingestroomd in diverse 
groepen. Welkom en ik wens iedereen een fijn lesseizoen! Volgende week (43) is een lesvrije week vanwege de herfstvakantie (zie jaarrooster 
op de website). Daarna starten we vanaf november 2021 met een wijziging in het lesrooster voor de avondgroepen: 

De avondgroepen Yoga en de maandelijkse Mindfulness avond gaan namelijk van locatie wijzigen. De school waar we 
al jarenlang een zaal huren, heeft meer ruimte nodig voor leslokalen en stopt met verhuur. Gelukkig heb ik de grote zaal in de Meteoor, waar 
ook de senioren ochtendyoga lessen zijn, kunnen vastleggen voor de donderdagavond. Dat betekent dat de dinsdagavondles helaas gaat 
vervallen maar ik ben blij dat alle deelnemers uit die groep zijn ingestroomd naar de donderdagavondgroepen. Alle lessen in de Meteoor zijn 
overigens ook Corona proof, we blijven ruim voldoende afstand  onder elkaar houden en er is een goedgekeurd ventilatiesysteem aanwezig. 
 

Donderdagavond Yoga:   
19.00 – 20.00 uur: Milde Yoga (meer yin dan yang / nog plaats) 
20.15 – 21.15 uur: Mild – Intensieve Yoga (yin & yang) 
 
Adres: Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 20, Oss 
De grote Yogazaal ligt helemaal links achterin het gebouw. 
In dit gebouw is ook mijn praktijkruimte voor Shiatsu en Mindfulness gevestigd. 

Route: https://www.beweegenleef.nl/groepslessen/leslocaties-en-lesrooster/ 
Via deze link is het weekrooster met alle lessen en bijbehorende leslocaties in één overzicht terug te lezen. Gratis proefles is mogelijk. 
 

De maandelijkse meditatie avonden (Mindfulness oefenavond) zullen vanaf december 2021 ook in de Meteoor plaats vinden. 

Iedere 2e maandagavond van de maand.                10 nov. a.s. is de laatste keer op woensdagavond in de Ruwaard.  Er is nog plaats. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Mindfulness avond: vanaf december 2021    iedere 2e maandag van de maand 

 
                   woe. 10 nov. (Ruwaard)  / ma. 13 dec. ( in de Meteoor)  ma. 10 jan. ma. 14 feb. etc. 
 
Diverse begeleidde zitmeditaties (goed voor het versterken van je concentratievermogen en het rustiger worden in lichaam en 
geest; Mindful bewegen (goed voor meer lichaamsbewustzijn, meer ontspanning en een betere doorstroming van je energie); 
Ademoefeningen (goed voor je immuunsysteem, meer rust en ruimte in je lijf en het in balans brengen van je zenuwstelsel) en 
op het einde is er een uitgebreide eindontspanning. Een rustgevende les om je hoofd leeg te maken en je lichaam te ontdoen 
van spanningen, zorgen of stress. Voor iedereen en op ieder niveau mee te doen. Je kunt ook op een stoel zittend meedoen. 
 
20.30 - 21.45 uur.  Losse les is mogelijk: 10 euro p.p.  Deze avond mag ook als inhaal les gebruikt worden. Je betaalt dan slechts 5 euro. 
      Graag tijdig opgeven i.v.m. aantal deelnemers.  
Meer info:              https://www.beweegenleef.nl/mindfulness-oss/meditatie-avonden/ 
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Mindfulness basistraining  

-  Groep: eerstvolgende start op 29 november 2021 / 19.00 – 20.20 uur / 8 bijeenkomsten, om de week. 

- Individueel: kan op afspraak ingepland worden / ma -, di - , of woensdagmiddag, of maandagavond. 

- Online blijven individuele trainingen ook mogelijk. Het blijkt zeer gewild en via Zoom is dit heel goed te 
volgen. Voor veel mensen biedt het extra gemak om niet de deur uit te hoeven. 

Ik ben gecertificeerd categorie 1 trainer bij de VMBN, beroepsvereniging voor Mindfulness trainers Nederland.  
Daardoor komen mijn Mindfulnesstrainingen in aanmerking voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.  
 
Alle Mindfulness activiteiten met data zijn terug te vinden op: https://www.beweegenleef.nl/contact/agenda/ 

 

 

 

 

Wist je dat we naast trainingen, stiltewandelingen en oefenavonden ook aan eetmeditatie doen? 
  Iedere 3e maandagavond van de maand in onze Sangha. Iedereen maakt iets te eten klaar (vegan),  
we dineren mindful met afsluitend een loopmeditatie, stiltewandeling of (bij slecht weer) een zitmeditatie. 

Vind je het leuk om samen met gelijkgestemden te eten in combinatie met meditatief samen zijn; schuif dan eens aan. 
Aanmelden kan via info@beweegenleef.nl. Lees meer info: https://www.beweegenleef.nl/mindfulness-oss/sangha/ 
 

               Shiatsu mogelijkheden 

      Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, komt er een afmelding binnen… 
n        dus er is een plekje vrij op ma. 8 nov. om 20.30 uur. 
       Stuur me een berichtje als je deze wilt reserveren. 
        Daarna weer plaats vrij vanaf di. 23 november a.s. 
                 
                    Shiatsu behandelingen zijn mogelijk op: 
                    maandagavond en dinsdagmiddag in de  
                                                                       praktijkruimte in de Meteoor, Oss 
 
      Wil je graag reserveren maar kun je alleen op andere dagen? 
      Bel even op en spreek wat in of stuur een berichtje. 
                     Meer info: https://www.beweegenleef.nl/shiatsu-oss/  

Tip voor de aankomende feestmaanden of voor een jarige: geef eens een origineel cadeau: “Tegoedbon Shiatsu massage”      
Ruime geldigheidsduur van één jaar)  / Een sessie van een uur voor slechts 40 euro   /  De bon kan ook worden toegestuurd 

Op https://www.beweegenleef.nl/shiatsu/shiatsu-therapie/ kun je lezen waar Shiatsu ondersteunend in kan zijn.  Heb je 
bepaalde klachten waarvoor je behandeld wilt worden, laat het vooraf weten. Mijn therapeutische behandelingen komen in 
aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Ik ben gecertificeerd en aangesloten bij de NVST en RBCZ .
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