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Zomer! Voor veel van ons is dit de tijd om te ontCursusnieuws
haasten en ont-moeten. Thuis of op vakantie
Tips
elders, nieuwe dingen ontdekken en vooral
genieten.
Waar krijg je oneindig veel
Kijk om je heen naar de wereld en zie in welke
energie van?
rijkdom en schoonheid wij leven. Zie de kleuren
Bewegen natuurlijk!
van de bloemen en vruchten, het groen van de
bladeren aan de bomen, de blauwe lucht en het
https://www.bewegen-natuurlijk.nl
golvende, zilveren water. Wat een veelheid aan
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dingen om dankbaar voor te zijn.
Tevredenheid komt voort uit het besef dat het
goed is zoals het is, dat je genoeg hebt aan wat er is, dat je het daarmee kunt doen.
Tevredenheid is dat je dankbaar kunt zijn voor dit moment, waar je nu leeft.

Wandelcoaching naar vitaliteit
Onlangs heb ik de verdiepingscursus “wandelcoaching naar vitaliteit” gedaan.
Bijna een derde van alle Nederlanders (bron: TNO, 2022) heeft last van klachten, zoals
prikkelbaarheid, hoofd- of nekpijn, concentratieproblemen, vermoeidheid en slapeloze
nachten.
Vitaliteit draait om de energie en de kracht waarmee mensen emotioneel, fysiek en mentaal in
het leven staan. Een vitaal persoon heeft een duidelijke wilskracht, beschikt over energie,
lichamelijke kracht en weerbaarheid.
Negeren van deze klachten kan mensen overspannen maken of zelfs een burn-out
bezorgen. Dat heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de persoon zelf en zijn
omgeving, ook werkgevers kampen met de consequenties.
In mijn trainingen is er regelmatig aandacht voor vitaliteit, zelfzorg en het voorkomen van
stress, overbelasting en burn-out.
De verdiepingscursus heeft me nieuwe skills en het vertrouwen gegeven waarmee ik cursisten
op weg kan helpen naar hun verlangen naar een vitaler leven.
De volgende thema’s zijn uitgediept:
Thema 1 – Met plezier bewegen
Fysieke activiteit is een belangrijk hulpmiddel bij vitaliteit.
Thema 2 – Gezond omgaan met stress
Negatieve stress is de vijand van vitaliteit.
Thema 3 – Een vriendelijke relatie met eten
Het ontwikkelen van een duurzaam gezond voedingspatroon.
Thema 4 – Beter slapen
Slaap is een superpower als het gaat om vitaliteit.

Beleefweek nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Ontdek het Nationale Park Sallandse Heuvelrug en Twents Regge in de
prachtige kleurige herfst tijdens de Beleefweek met het thema "Ontdek het
Nationaal Park"
In de week van 1 – 8 oktober zijn er allerlei activiteiten waar je aan deel kunt nemen.
Ik zelf zit uiteraard ook niet stil en maak onderdeel uit van een aantal activiteiten.
Samen met Lida en Anne, collega gastvrouwen van het landschap en Henk&Willy Altena
organiseren we een wandelexcursie op de Eelerberg

Beleef de Eelerberg
Een wandelexcursie over landgoed Eelerberg. Beleef hoe het toen was en hoe het nu is.
Datum: Zondag 2 oktober
Tijden: 10:00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
Startplek: het Koetshuis, Eelerbergweg 3
Gratis deelname
Ontvangst bij het Koetshuis, Eelerbergweg 3, met koffie of thee.
Inleiding over de geschiedenis, vervolgens een wandeling over de Eelerberg o.l.v. een gids.
Aanmelden via beleef-eelerberg@hotmail.com
- o.v.v. naam
- aantal personen (volwassenen/kinderen)
- ochtend- of middagexcursie

Natuurmandala’s maken
In de natuur en met de natuur iets creëren zorgt voor verbinding met de natuur en ook met
jezelf. Ontspannen, mindful, intuïtief en creatief bezig zijn.
Datum: woensdag 5 oktober
Tijden: 18.30 – 20.00 uur
Startplek: Natuurcamping Lemeler Esch
Kosten: € 7,00

De natuur geeft ons alles wat we nodig hebben om een mandala te maken. We gaan eerst zelf
de materialen zoeken en daarna aan de slag.
Aanmelden via info@bewegen-natuurlijk.nl

Natuurbelevingswandeling
Beleef de natuur in 10 stappen. Een stiltewandeling die helpt om tot rust te komen en je goed
aan te laten komen in de natuur.
Datum: vrijdag 7 oktober
Tijden: 18.30 – 20.00 uur
Startplek: Natuurcamping Lemeler Esch
Kosten: € 7,00
Beleef de Archemerberg in al zijn pracht en praal !
Aanmelden via info@bewegen-natuurlijk.nl

Mind-Walk en Fit-Walk

Dat de agenda van iedereen weer vol is, heb ik gemerkt aan het aantal deelnemers van de
groepslessen. Het komt vaker voor dat we met een heel klein groepje op pad zijn en dat kan
zo zijn charmes en waarde hebben. Er was een periode dat het meer regel dan uitzondering
was. Ik begon de dynamiek en energie van de groep te missen. Met elkaar breng je vaak net
dat stukje extra wat verdieping, verwondering en een extra boost geeft.
En ineens was het daar weer! Trok de opkomst weer aan en konden we met elkaar het seizoen
mooi afsluiten. Ook heb ik een aantal nieuwe cursisten mogen verwelkomen.
Op donderdagavond heb ik als extra in Lemele Fit-Walk gegeven. De vraag lag er en ik had
de mogelijkheid dit aan te bieden.
Daarnaast mocht ik nog workshops op de camping geven en sloten regelmatig campinggasten
aan op woensdagavond.
Ook voor de kinderen op de camping heb ik weer een activiteit gedaan. Een groep van 10
kinderen die op een speelse manier kennis maken met mindfulness met MindfulRun4Kids.
Jong geleerd is oud gedaan.
Prachtig om volwassenen en kinderen mee te nemen met bewegingsactiviteiten in onze mooie
omgeving.
Met de Mind-Walk hadden we een aantal keren ongelooflijke toevalstreffers!
We hadden een heerlijke wandeling door de Archemer Esch. Ondertussen was ik in gedachten
op zoek naar een plek waar ik met 8 mensen kon zitten voor een lange ademhalingsmeditatie.
En ineens doemt tussen de koren en het loof van de zoete aardappelen een tafel met 2 bankjes
voor 8 personen op! Met op de achtergrond een eeuwenoude boerderij. Je kunt dit werkelijk
van te voren niet bedenken of voorbereiden. Het is er gewoon op het moment dat je het nodig
hebt.
Het was meer dan een fantastische avond! Eén van de deelnemers merkte op: “het is net of ik
op woensdagavond een mini retraite heb” En zo voelde het inderdaad.

Een andere avond hadden we een natuurbelevingswandeling. Beleef de natuur in 7 stappen.
Bij de stap om bewust je zintuigen in te zetten, stonden we midden in een stukje met volop
bosbessen. Dat was smullen! Dat de wandeling nogal uitgelopen is, zal waarschijnlijk
niemand verbazen.

De laatste Mind-Walk hebben we afgesloten met o.a een geluks visualisatie Klavertje 4.
Een aantal deelnemers hadden op hun woonplek forse regen en onweer en konden niet anders
besluiten dan thuis te blijven. De Archemer- en Lemelerberg lijkt soms wel magische
krachten te bezitten en is ons uitzonderlijk gunstig gezind, geen spatje regen tussen 18.30 –
20.00 uur die avond.

Thema wandelingen
Volle maanwandeling
Wandelen onder het schijnsel van de volle maan. Het is een bijzondere en mysterieuze
ervaring om te wandelen. De duisternis maakt je vertrouwd met andere zintuigen dan je zicht.
Je hoort ineens nieuwe geluiden om je heen. De nadruk ligt op de mystieke sfeer van de
natuur bij volle maan, zoals de silhouetten van bomen en struiken en de stilte. En met een
beetje geluk hoor je de roep van een uil, of kruist een ander nachtdier je pad…
Data:
Zaterdag 10 september
Dit wordt een wandeling in Lemele in samenwerking met de camping Lemeler Esch.

Locatie en tijden worden vermeld op mijn site onder het kopje “Nieuws”
Themawandeling
Inspirerende wandelingen op de mooiste plekjes om te genieten, te ontspannen, te ontdekken,
te ervaren en te beleven.
Locatie en tijden worden vermeld op mijn site onder het kopje “Nieuws”

Beleefweekactiviteiten
In de week van 1 – 8 oktober zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden van de IVN
gastheren/vrouwen. Zie vorig item in deze nieuwsbrief en site:
https://www.sallandseheuvelrug.nl › beleefweek

Cursusnieuws
Mind-Walk:.
We starten weer op woensdag 24 augustus.
Fit-Walk:
We starten weer op vrijdag 2 september.
Mindful Run:
Na 6 jaar heb ik besloten de licentie voor Mindful Run niet te verlengen. Als langstzittende
instructeur geen makkelijke keus. Ik vind de methodiek van Mindful Run mooi en waardevol.
Ik heb het met erg veel plezier, voldoening en passie gegeven.
De run als onderdeel van mijn activiteitenaanbod weg te laten, vind ik jammer. Ik ben dus
bezig in welke vorm ik het aan kan bieden. Daarover een volgende keer meer.

Tips
Het Oosten heeft zoveel te bieden. Lees de bijzondere verhalen en ontdek dé tips voor een
onvergetelijk bezoek aan onze regio. Welkom in Oost!
https://www.visitoost.nl

www.bewegen-natuurlijk.nl

