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Lente 2022

“Geluk zit niet in het veranderen van hoe je nu bent. Geluk zit in het ontspannen in hoe je nu bent.”
Een heerlijke Lente is begonnen en daarmee ook meer buitenactiviteiten:
Nordic Walking: goed voor conditie, spieren en houding
Wil je meer spieren trainen tijdens het wandelen? Nordic Walking is een intensieve manier van wandelen. Door
het gebruik van poles is er minder druk op gewrichten en banden, waardoor je minder snel last hebt van bijv.
enkels, knieën of rug. Behalve beenspieren, train je ook armen, nek, schouders en (boven)rug. Met het trainen
van deze spieren kunnen diverse chronische klachten worden voorkomen of, indien al aanwezig, verlicht.
Daarnaast ontwikkel je een betere lichaamshouding en helpt Nordic Walking goed tegen overgewicht. Door
intensief gebruik van alle spieren in het lichaam worden veel calorieën verbrand en je uithoudingsvermogen
verbetert aanzienlijk. Wil jij ook de juiste techniek aanleren en blessure vrij lopen? Geef jezelf dan op voor:

20 mei 2022: start basistechniek training Nordic Walking
3 lessen voor slechts 40 euro / Lesdata: 20 mei (12 – 13 uur), 24 mei (11 – 12 uur) en 1 juni (11 – 12 uur)
Start vanaf restaurant het Bomenpark, Heesch. Opgave: stuur een e-mail: info@beweegenleef.nl of bel Ellen.
Wil je het graag leren maar kun je niet op deze data? Vraag dan een offerte op maat, individueel zijn er ook mogelijkheden.
Alle trainingen en lessen worden verzorgd door gecertificeerde en zeer ervaren wandel- en Nordic Walking trainer.

Lees meer op: https://www.beweegenleef.nl/groepslessen/nordic-walking-oss/ Techniek al onder de knie?
Dan kun je aansluiten bij onze doorloopgroep Nordic Walking: iedere maandagochtend start om 11.00 uur

21 juni 2022: Midzomeravond - Stiltewandeling in de natuur
Vind je het ook fijn om met elkaar een heerlijke rustige stiltewandeling in de natuur te beleven, met onderweg
enkele aandachts- en ademoefeningen? Een meditatieve wandeling op de langste avond van het jaar waarbij
we volop gebruik maken van onze zintuigen en waarin we gezamenlijk zullen vertoeven in stilte met de
(natuur)geluiden om ons heen. Het horen, zien, voelen en ruiken, bewust ademen en de geuren en kleuren
ervaren, genieten van de midzomeravondschemer die zacht over ons neer daalt. Noteer 21 juni alvast in je
agenda! Stuur een e-mail om je op te geven. Aanvang en startlocatie: informatie volgt na aanmelding.
Voor alle losse activiteiten geldt dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Je kunt dus gerust iemand meenemen.
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Weetjes & Wijzigingen



Van 2 t/m 7 mei 2022 zijn er geen wekelijkse lessen i.v.m. meivakantie.
Het lesseizoen voor de yogagroepen van Marijke loopt t/m 21 juni en de overige lesgroepen gaan door
t/m 8 juli. Voor laatstgenoemde groepen is er nog een reservelesweek gepland van 11 - 15 juli.
Alle lesinformatie is ook te vinden op https://www.beweegenleef.nl/groepslessen/leslocaties-en-lesrooster/



Een nieuwe Mindfulnesstraining start op 27 juni 2022, zie: https://www.beweegenleef.nl/contact/agenda/
2 bijeenkomsten voor de zomerstop en daarna 6 in het najaar / om de week les op maandagavond.
Eerstvolgende Mindfulness meditatie avond: maandagavond 9 mei 2022. Voor iedereen toegankelijk,
jong en oud, met of zonder meditatie ervaring, het biedt ontspanning voor ons allemaal.





Helaas heeft Marijke vanwege ziekte haar lessen voorlopig over moeten dragen.
Dit betekent dat alle dinsdagochtendgroepen nu yogales ontvangen van Ellen.
Marijke, vanaf hier nogmaals veel sterkte en



Update lesrooster Senioren Yoga dinsdagochtend:
09.00 – 10.00 uur:
10.15 – 11.15 uur:
11.30 – 12.30 uur:

Zeer milde Yoga
Zeer milde Yoga
Milde Yoga

Binnenkort zal het lesrooster ook op de website worden bijgewerkt.



Er is een plaats vrij gekomen voor een Shiatsu behandeling op dinsdag 10 mei a.s. 13.30 – 14.30 uur
in de praktijkruimte (Meteoor) in Oss. Heb je interesse? Wil je een heerlijke ontspanningsbehandeling
of loop je rond met bepaalde klachten waarmee ik je kan helpen? Stuur een e-mail voor een afspraak.
Informatie over Shiatsu en waar het ondersteunend voor kan zijn: https://www.beweegenleef.nl/shiatsu-oss/



Bij de voorjaarschoonmaak kwam ik een paar oude Shiatsu tegoedbonnen tegen met het tarief uit
2019 á 40 euro. Het huidige tarief is 50 euro en al mijn behandelingen zijn ondertussen bij de meeste
aanvullende verzekeringen te declareren. Ik maak er voor jullie een mooie voorjaarsaanbieding van:

EENMALIGE LENTE ACTIE:
VOOR ALLE BEWEEG EN LEEF DEELNEMERS:
voor 40 euro kun je deze bon nog aanschaffen!
“Leuk om als Moederdag cadeau weg te geven of
als origineel verjaardagscadeautje of gebruik het
lekker als ontspanningsmoment voor jezelf”
Te gebruiken t/m 12 juli 2022. Reserveringen mogelijk op:
maandagavond of dinsdagmiddag in Oss.
Stuur een berichtje naar info@beweegeneleef.nl. op = op Na betaling ligt de bon 1 of 2 dagen later in je brievenbus!

Wil je graag dansen op heerlijke muziek: in onze Zumba

Gold groep is plaats voor nieuwe deelnemers!

Gold staat voor een rustiger tempo, dus niet springen, ideaal voor 50+, 60+ en 70+. Dit uur is mild intensief
en minder belastend voor pezen en gewrichten. Heerlijk genieten op vrolijke Latinmuziek en Dance Classics.
Iedere donderdagmiddag
van 13.00 – 14.00 uur
in de zaal van OTTC, Oss
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