
 
 

De zomer is op zijn hoogtepunt. Juli laat de 

planten hun volle omvang bereiken. Alles is 

gegroeid naar dit hoogtepunt. Om je heen is een 

veelheid aan geluid, kleur en beweging.  

 

 

Voor veel mensen is een periode van vakantie 

aangebroken. Een periode om erop uit te trekken en te recreëren en daarmee afstand nemen 

van dagelijkse routines. Je zelf tijd en rust gunnen om te genieten van al het moois om je heen 

en in je zelf. Hoe lastig is het juist nu om vaste patronen voor een paar weken los te laten, 

nu we opnieuw worden geconfronteerd met berichtgevingen die angst, boosheid, verdriet, 

frustratie en moedeloosheid oproepen. Hoe ga je daarmee om? 

Bewustwording blijft voor mij het sleutelwoord. Je bewust zijn wat je zelf kunt bijdragen om 

je eigen gezondheid te optimaliseren. Je gezondheid in de breedste zin van het woord. Fysiek, 

mentaal en emotioneel. Een gezonde leefstijl draagt bij om weerstand en balans op te bouwen 

en minder vatbaar te zijn voor angst, stress, somberheid en ziektes. Daar draag je zelf 

verantwoordelijkheid voor.  

Maar ook bewust zijn wat je zelf kunt bijdragen om dier-milieu- en natuurvriendelijker te zijn.  

We hebben de natuur nodig om te kunnen leven. We hebben elkaar nodig! We kunnen elkaar 

helpen door zelf een eerste stap te nemen.  

 

Begin met wat nodig is,  

doe dan wat mogelijk is  

en ineens ben je bezig met het onmogelijke.  

(Franciscus van Assisi) 

Nieuwsboom 

Vakantie tot 23 augustus! 

 

Na de vakantie gaat ook in 

Lemele/Ommen een Fit-Walk 

groep starten. 

 

Zaterdag 25 september 

Belevingsdag op de Lemelerberg. 

 

Thema wandeling in oktober en 

december.  

 

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn 

gemaakt door Irma van der Kolk. 

Xi je fotografie. 

 

Waar krijg je oneindig veel energie 

van?  

Bewegen natuurlijk! 

 
https://www.bewegen-natuurlijk.nl 

 

info@bewegen-natuurlijk.nl  
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De natuur als spiegel 

 

Als je ziet hoe gecompliceerd de natuur in elkaar zit, terwijl ze eigenlijk zo vol eenvoud is, ga 

je je afvragen waarom wij het onszelf zo moeilijk kunnen maken. Meebewegen en in alle rust 

doorgaan is wat je om je heen ziet gebeuren bij planten, de bomen en de dieren. En dit alles 

met een enorme groeikracht die voortkomt uit rust. Kunnen we daar iets uit leren? 

Als het regent wordt de aarde gedrenkt en kan alles groeien, bij droogte groeit alles veel 

langzamer. Als de zon schijnt openen de bloemen hun hart, als het waait buigen de stengels 

mee in de wind. Voor de rest staan zij in alle rust te staan op de plek die hun gegeven is en 

wachten af.   

Zij denken niet aan alles wat nog moet, aan wat er had moeten zijn of nog komen gaat 

misschien. Zij zijn aanwezig en bewegen mee. 

Kinderen en dieren kunnen dat ook. Ze zijn volledig aanwezig in het moment en doen wat hen 

op dat moment inspireert. Zonder na te denken of er iets anders gedaan zou moeten worden, 

of het een handig tijdstip is of dat je er de juiste kleding voor aan hebt. Ze laden zich op, 

aarden en nemen rust als ze voelen dat dat wijsheid is. 

Ook jij mag daarin meebewegen en al spelend opgaan in de tijd. De zomer vraagt erom, geeft 

ritme aan. Even stilstaan, even wachten, even niet meer doorgaan – dit moment – en dan in 

rust pas verdergaan.  

 

 

Mind-Walk 

 

Op woensdagavond wandelen we met de groep op de Lemeler- en Archemerberg.  

Regelmatig schuift een campinggast van natuurcamping De Lemeler Esch aan.  

Feedback cursisten:  

 De Mind-Walk heb ik als positief ervaren! 

 Het wandelen in stilte en je bewust worden van je omgeving zet je zintuigen op 

scherp en haalt je uit je hoofd. 

 Het voelen van de wind op je huid, het horen van het fluiten van de vogels en het 

geritsel van de bladeren maakt dat je in het moment bent en geen tijd hebt om over 

werk, kinderen, boodschappenlijstjes of ander futiliteiten na te denken. 



 Ontstressen doe je in de natuur! Heerlijk! 

 Ik vind de lessen heel plezierig omdat je een perfecte balans weet te vinden tussen -

voor mij - soms wat zweverige dingen en heerlijke 'down to earth' nuchterheid. 

 Bij een solo wandeling in het bos dwalen mijn gedachten zo weer af, maar door jou 

had ik tijdens de mind-walk echt een moment voor mezelf. 

 Je bent emphatisch en kunt goed luisteren. Je benadert de deelnemers op een 

respectvolle manier waarin je heel goed omgaat met ieders eigenheid. Knap. 

 

We hebben onlangs met elkaar deelgenomen aan de kruidenwandeling in het Eerder 

Achterbroek, onder begeleiding van Gerda Zwiers (Praktijk voor Natuurgeneeskunde en 

Bewustzijn) Onvoorstelbaar hoeveel kruiden je op je pad tegenkomt en kunt gebruiken voor 

allerlei aandoeningen. 

 

Fit-Walk 

 

Elke vrijdagochtend zijn we met de groep te vinden op de Hellendoornse berg, bij het 

Vennetje of bij de Regge. 

Met de zondagochtendgroep hebben we verschillende gebieden bezocht. Het werden spontaan 

Fit-Walk Plus momenten. Na afloop een drankje en na kletsen met elkaar op telkens weer 

bijzondere plekken. We hebben o.a. de mooie omgeving van Vilsteren ontdekt en zijn twee 

keer bij landgoed Schoonheten geweest. De oudste boswachter van Nederland, Gerrit van der 

Kolk, heeft ons van alles verteld over de geschiedenis van het landgoed en ons mooie 

doorkijkjes en bomen laten zien.  

Feedback cursisten Fit-Walk: 

 Fit-walk wat een heerlijke bezigheid. Ik ben een en al lof. 

 Niets onder druk, ieder op zijn eigen kunnen, maar wel uitgedaagd worden om net 

dat stukje extra te doen.  

 Iedere les is een feestje op mooie plekjes in de natuur en erg afwisselend. 

 De lessen worden goed uitgelegd en onderbouwd in een ongedwongen sfeer.  

 Zowel fysiek als mentaal lekker bezig zijn en met een goed gevoel weer naar huis 

het geeft me energie en ontspanning en soms spierpijn🤗 

 Fitwalk is voor mij een combinatie van bewegen en ontspanning. Het fijne is dat 

het in een klein groepje word gegeven. Hierdoor is er persoonlijke aandacht voor alle 

wensen en/of gebreken.   

 Het is voor mij ontspanning,  inspanning,  meditatie,  ademhaling, rust en 

maatwerk coaching.  Alles omvattend.  

 De (soms persoonlijke) gesprekken tijdens de koffie maakt het compleet.  

 Weer of geen weer ga er altijd met plezier naar toe.  

 Je kunt altijd inbrengen waar je tegen aanloopt en jij past je programma erop aan.  

 Van mij mag de vakantie wel korter zijn:)  

 



  

  

 

  



Mindful Run 

Afgelopen jaar heb ik geen groepscursussen Mindful Run kunnen geven.  

Wel kon ik individueel aan de slag. Lucky me, dat ik dit moois mocht doen. 

Feedback cursist: 

 Door de neusademhaling en mindful oefeningen die Jannie mij heeft aangeleerd 

kan ik nu weer gewoon sporten zonder dat ik last krijg van mijn hoofd.  

 Ik heb van Jannie heel veel tips en tools gekregen die ik tijdens het hardlopen, maar 

ook zeker in mijn dagelijks leven nu al veel gebruik én heel veel baat bij heb. 

 En ik heb weer ouderwets spierpijn gehad na de laatste sessie☺ 

 Jannie, ongelofelijk bedankt voor deze mooie cursus.   

 

Cursusnieuws 

 

Heb je belangstelling om deel te nemen of weet je iemand voor wie dit geschikt zou kunnen 

zijn? Er kunnen cursisten bij! 

 

Mind-Walk: 

startdatum: woensdag 25 augustus 

Fit-Walk: 

startdatum: vrijdag 27 augustus in Hellendoorn 

startdatum: maandag 30 augustus in Lemele (nieuwe groep) 

 

Mindful Run: 

startdatum: zondag 19 september 

 

Belevingsdag: 

zaterdag 25 september 

 

Thema wandelingen: 

woensdag 20 oktober (volle maan wandeling) 

zondag 24 oktober 

zondag 19 december 

 

Verdere info en invulling staat op de site www.natuurlijk-bewegen.nl 

Het is altijd mogelijk om te overleggen voor andere tijden, data en dagen! 

 

Tips 

 

Op de site staat onder het kopje “nieuws” het actuele nieuws. Hier komt ook de invulling van 

de thema wandelingen te staan.  

Gun jezelf een dagje ont-moeten! Trakteer jezelf op een belevingsdag op 25 september.  

Zie flyer hieronder. 

http://www.natuurlijk-bewegen.nl/


 

               

Voor wie een fysiek en mentaal gezonder leven wil. 

 

Gun jezelf een dagje uit op de prachtige Lemelerberg! 

Je gaat op pad met 2 ervaren Mind-Walk trainers om te genieten,          

te ervaren en vooral te ontspannen.  

 

Mind-Walk Belevingsdag 

Het programma bestaat uit een ochtend- en middagdeel. 

Tussendoor is er een lunch. 

Het is een complete dag uit voor body & mind. 

 

 

 

Zaterdag 25 september  

10.00 – 15.00 uur 

                                         Start- en eindlocatie 

                             Natuurcamping de Lemeler Esch 
 

 

 
 

Iedereen met wandelervaring kan mee doen. 

Deelname is voor eigen risico en verantwoording. 

 

www.bewegen-natuurlijk.nl 

 

 

 

                                                                         

 

Mind-Walk 

 

Wandelen gecombineerd 

met ontspannings- en 

ademhalingsoefeningen.  

Door een combinatie van 

invloeden uit verschillende 

bewegingsstijlen, (tai chi, 

yoga, mindfulness en 

meditatie) wordt het beste 

gecombineerd op het 

gebied van beweging en 

ontspanning. 

 

Lekker wandelen, je fitter en 

energieker voelen, heerlijk 

ontspannen en genieten 

van de natuur.  
zond 
             Kosten: 
 
€ 57,50  
incl. koffie/thee/lunch 

 
• Op vertoon van deze 

waardebon heb je 
korting en betaal je  
€ 50 

 

Opgeven via info@bewegen-

natuurlijk.nl   

 

BEWEGEN NATUURLIJK 

Voor informatie gaat u naar: 
 

www.bewegen-natuurlijk.nl  
 

De belevingsdag is in 
samenwerking met Arthur 
Postma van Menzenkracht 

Training&Coaching 

 

http://www.bewegen-natuurlijk.nl/
mailto:info@bewegen-natuurlijk.nl
mailto:info@bewegen-natuurlijk.nl


                                                                       

 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


