
 

 

De natuur volgt haar eigen ritme en houd ons een 

spiegel voor. In december trekken verschillende 

diersoorten zich terug voor een winterslaap. Ook 

voor ons is dit een periode waarin we letterlijk en 

figuurlijk naar binnen keren. De gordijnen gaan 

dicht en de kaarsen aan. We hullen onszelf in 

zachte truien of onder een dekentje op de bank en 

onttrekken onszelf, in onze veilige cocon, van de 

buitenwereld.  

Dit maakt de winter het ideale moment voor (zelf)reflectie en bezinning. Stilstaan bij wat is 

geweest, achterom zien naar wat gebeurd is, ervaren is, verloren is, gevonden is, ontdekt is. 

Stilstaan, balans op maken, pas op de plaats. 

Maak het jezelf niet te moeilijk, eis niet zoveel meer van jezelf. Zoek de stilte in jezelf, zodat 

je, na zoveel drukke tijden je innerlijke stem weer kunt horen. Als vanzelf zal dan de 

inspiratie opborrelen vanuit je hart.  

Verbind je met de natuur om je heen, zoek daar de rust en keer in. Adem rust in, adem stilte 

uit. 

 

Terugblik met dankbaarheid 2022 

Het einde van het jaar is een mooi moment om eens wat vaker stil te staan bij alle goede 

dingen in je leven. Waar werd je blij van? Waar ben je trots op? Welke mensen had je graag 

om je heen? Waar werd je het meest gelukkig van? Benoem de dingen waar je dankbaar voor 

bent. Dankbaarheid geeft een positieve boost en heeft een positief effect op onze gezondheid, 

ons geluksgevoel en onze relaties.  

Ik ben dankbaar voor al het moois wat 2022 mij gegeven heeft. Fijne en lieve mensen om me 

heen, een leuke baan, goede gezondheid, weinig zorgen. Mijn werk voor bewegen natuurlijk 

geeft mij veel voldoening. Ik word zo gelukkig en blij van “mijn kantoor” op de Sallandse 

Heuvelrug. Ik heb afgelopen jaar weer veel leuke activiteiten mogen  doen en daar blik ik 

graag op terug.  

                       

Nieuwsboom 

Terugblik  

 

Mind-Walk  & Fit-Walk 

 

Cursusnieuws  

 

Tips 

 

Waar krijg je oneindig veel 

energie van?  

Bewegen natuurlijk! 

 
https://www.bewegen-natuurlijk.nl 
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Wandelexcursie “Beleef de Eelerberg” 

 

 

                        

                             

  
 

Samen met Lida en Anne, collega gastvrouwen van het landschap en Henk&Willy Altena 

organiseerden we een wandelexcursie op de Eelerberg. 

We hebben 2 groepen mensen mee mogen nemen om te beleven hoe het toen was en hoe het 

nu is. Een prachtig landgoed in onze eigen achtertuin. 

Een zeer geslaagde dag.  

 

 



 

Natuurmandala’s maken  
 

 

Als afsluiting van het Mind-Walk seizoen hebben we natuurmandala’s en herfststukjes 

gemaakt. Lekker creatief en intuïtief bezig zijn. 

In de natuur en met de natuur iets creëren zorgt voor verbinding met de natuur en ook met 

jezelf. Het is een ontspannen activiteit, even weg uit je dagelijkse omstandigheden.  

Het is ook heel Mindful, je zintuigen richten zich en helpt om uit je drukke hoofd te komen en 

in het hier en nu te zijn. 

   

   

Het werd een mooie voorstelling in het theater op de camping. 

   



 

Bedrijfsclinic vitaliteits Mind-Walk 

 

 

Er zijn gelukkig bedrijven die weten hoe belangrijk het is dat werknemers gezond en vitaal 

zijn en blijven en daarin willen investeren. Preventief beleid kan uitval door ziekte deels 

voorkomen.  

Een goede werksfeer is uitermate belangrijk! Stress voorkomen kan geen enkele baas, maar 

meewerken aan een goede werksfeer en activiteiten faciliteren om het werkgeluk en plezier te 

verhogen kan elke baas. Als er dan ook nog ingezet wordt op activiteiten die meehelpen om 

welzijn, gezondheid en vitaliteit te verhogen, dan ben ik als wandel-en vitaliteitscoach heel 

blij! 

 

 

 

 

 

 

De schapen waren weer een extra cadeautje!  

                                                                                                                                             



Mind-Walk en Fit-Walk 

 

De Mind-Walk heeft een winterpauze. 

De Fit-Walk loopt het hele jaar door op vrijdagochtend.  

We hebben een aantal nieuwe cursisten mogen verwelkomen.  

 

Geen enkele vrijdagochtend is hetzelfde. Verschillende routes, weersomstandigheden en 

groepssamenstelling,  maken het elke keer weer anders. We bewegen mee met de natuurlijke 

elementen en laten ons verrassen. Welk weer het ook is, we gaan! Het is elke vrijdagochtend 

weer een feestje. 

           

De voordelen van bewegen in de buitenlucht in de winter zijn : 

• Je immuunsysteem verbetert en dus je weerstand 

• Het zorgt voor een positievere mindset 

• Bewegen is goed voor hart en bloedvaten, ook in de winter 

• Je bioritme heeft de buitenlucht in de winter nodig om beter te kunnen slapen 

• Na het bewegen in de kou voel je je fit en opgefrist 

• Je kunt beter ontspannen na deze inspanning 

• Buiten bewegen zorgt voor het aanvullen van je vitamine D 

• In de kou verbrand je extra calorieën. 

 

 

 

Chineng Qi Gong 

 

               

Chi Neng Qigong is een Chinese bewegingsleer die zorgt voor toename van je energie en 

vitaliteit. Ook voel je direct meer rust in je hoofd. Een beetje te vergelijken met meditatie, 



maar dan in beweging. Linda van Lavandula-balance kwam tijdens de Fit-Walk deze 

bewegingsoefeningen met ons doen. 

 

Volle maanwandeling  

 

 

Als gastvrouw van het landschap mocht ik een groep 

campinggasten van natuurcamping Lemeler Esch 

meenemen over de prachtige Archemer berg en 

Esch. 

Schemer ging over in nacht en het licht van de maan 

kwam door de duisternis heen, zonder dat de maan 

zichtbaar was voor ons. Het was een bijzondere 

ervaring om te wandelen. De duisternis maakte ons 

vertrouwd met andere zintuigen dan je zicht. We 

hoorden andere geluiden om ons heen. De nadruk lag op de mystieke sfeer van de natuur bij 

volle maan, zoals de silhouetten van bomen en struiken en de stilte.  

Cursusnieuws 

 

Mind-Walk:.  

De Mind-Walk heeft een winterstop. Zodra de klok weer verzet is, gaan we weer op 

woensdagavond op pad. Voor die tijd komt er nog wel een nieuwsbrief en staat het vermeld 

op de site. 

 

Fit-Walk: 

De Fit-Walk loopt op vrijdagochtend het hele jaar door.  

Donderdagavond is alleen tijdens de zomerkloktijd.  

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” 

 

Tip                                                 

Lees een boek. 

 

Winterverhalen. 

In dit magische boek, gepubliceerd in 2021, zijn achttien van de mooiste winterverhalen uit 

de hele wereld opgenomen. Van Noord-Amerika tot Siberie, China en Schotland. De 

bekroonde auteur, Dawn Casey en illustrator Zanna Goldhawk, hebben een nieuwe 

klassieker gemaakt die gekoesterd zal worden door jong en oud. Ga lekker liggen bij de open 

haard met deze hartverwarmende verhalen, die over de wonderen van de winter vertellen. 

Ontdek bevroren landen, ontmoet sneeuwmeisjes en berenkoningen en volg helden en 

heldinnen op epische reizen die de kracht van vriendschap op de proef zullen stellen.  

  

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               www.bewegen-natuurlijk.nl  

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

