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Stressles(s)

Iedereen heeft wel eens stressvol moment of kent een stressvolle periode in
zijn of haar leven. Je hebt (positieve) stress nodig om een optimale prestatie
neer te zetten. Maar als de stress langdurig aanhoudt, kan dat je leven negatief
beïnvloeden zoals bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, depressie, angst
stoornissen. Je kan er overspannen van raken of in een burnout belanden. Wil je
meer leren over wat stress is en wat het met je kan doen? En vooral hoe je
ermee om kunt gaan?
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Kom dan op 1 oktober a.s. naar de workshop “Stressles(s)" van Claudia van den
Heuvel van Life Change Coaching in de Speeldoos te Vught. Deze workshop
leert je wat stress is, wat jou stress oplevert en hoe je hiermee om kunt gaan.
Zodat je minder stress en meer rust en energie gaat ervaren in je leven.

Voor meer inf o en aanmelding mail naar inf o@welzijnvught.nl of  bel
07 3-6565350. 

https://www.lifechangecoaching.eu/
mailto:info@welzijnvught.nl
tel:073-6565350


Workshop Mindfulness

Op 10 september jl. was de allereerste DO bijeenkomst van dit seizoen. Jan
Hogema van Mindfulness centrum Vught gaf een workshop mindfulness. 

Met 8 deelnemers beten we de spits af . T ijdens de workshop gaf Jan Hogema
uitleg over wat mindfulness is en wat het voor je kan doen. Naast een stukje
theorie, waren we vooral veel zelf  aan het doen.  

Onder begeleiding van Jan deden we een aantal mindfulness oefeningen. Zoals
de 3 minuten adem oefening. Een korte mindfulness oefening die je overal kan
doen. Thuis, op kantoor of in de trein. Je concentreert je vooral op je
ademhaling en je houding tijdens de oefening. De bedoeling van deze
mindfulness oefening is dat je even uit je dagelijkse ritme stapt. Je bent even in
het hier en nu en uit de automatische piloot. Na de oefening ga je gewoon
weer verder waar je mee bezig was. 

Het was een succesvolle eerste DO bijeenkomst. 

Bijwonen DO bijeenkomst

https://mindfulnesscentrumvught.nl/


Wil je ook een DO bijeenkomst bijwonen? Dat kan! Iedere 1e vrijdag van de
maand is er een DO bijeenkomst. Meld je aan via info@welzijnvught.nl of bel
naar 073-6565350. Je kan ook gewoon binnenwandelen. 

Agenda DO bijeenkomst:

5 november Invloed van hormonen Malou Elfers (Care for women)
3 december Opruimkriebels Sophia van Thiel (professional organizer)

T ot de volgende DO!

DO (Doet Ontmoet) is georganiseerd op initiatief van de GGD en samen met
Omarmen (ervaringsdeskundigen armoede), ABZ, Kernteam Bestaanszekerheid
en Welzijn Vught. Deze bijeenkomst wordt 1 keer in de maand op vrijdagochtend
georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is. Elke bijeenkomst komt een
ander thema aan bod. Het is gratis. Wilt u ook eens een bijeenkomst bijwonen

mailto:info@welzijnvught.nl
tel:073-6565350


Welzijn Vught

Heuvel 2, 5261 EE Vught

De nieuwsbrief is gemaakt door: 

Marijke Wekamp

073-6565350
doetontmoet21@gmail.com

U ontvangt deze email omdat u zich heeft
aangemeld voor onze nieuwsbrief 

Afmelden

of wilt u meer informatie hierover kijk op de website van Welzijn Vught of mail
naar info@welzijnvught.nl.
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