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Minder stress door mindfulness

Mindfulness is een vorm van aandachtstraining die voor iedereen geschikt is.
Door verschillende meditaties en lichaamsoefeningen te doen, word je je
bewuster van je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Je leert
volledig aanwezig te zijn in het hier en nu. Je herkent stressprikkels beter, leert
lastige ervaringen met mildheid te benaderen en er anders op te reageren. Door
dit proces te trainen, kun je gemakkelijker dingen loslaten en rust vinden bij de
dingen die je doet. Je zult intenser gaan leven en bewuster genieten.

www.mindfulnesscentrumvught.nl

Bovendien worden de MBSR Mindfulnesstrainingen in veel gevallen (deels)
vergoed door de zorgverzekeraar!
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Wil jij ook leren om volledig aanwezig te zijn in het hier en nu? Kom dan naar de
DO (Doet Ontmoet) bijeenkomst en leer hoe je met behulp van mindfulness
bewuster kan leven. 

Thema: Mindfulness

Wanneer: vrijdag 10 september a.s.

Tijd: 09.30 uur

Locatie Speeldoos Vught

Aanmelden kan via info@welzijnvught.nl of

bel 073-6565350

Rondje IJzeren Man

Een terugblik naar de laatste DO bijeenkomst van dit seizoen. Deze was
op vrijdag 4 juni jl.

Met een gezellige groep en met schitterend weer hebben we samen met
medewerkers van MOVE Vught een rondje IJzeren Man gelopen afgewisseld
met oefeningen doen op/bij verschillende bewegingsbanken en toestellen die
langs de route staan. 

Dit is zo goed in de smaak gevallen dat we elke vrijdag met een klein
groepje deze activiteit voortzetten. 
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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

Voor wie graag wandelt maar dit niet alleen wil doen. Sluit je aan bij
Beweeggroep IJM en loop gezellig mee. Iedereen is welkom, van beginner tot
gevorderd. Je hoeft je niet aan te melden. 

Om 09.00 uur verzamelen we bij de f ietsenstalling Strandhuys IJM aan
Boslaan 49.

Aansluiten bij de DO ommetjes groep kan ook nog steeds:

Download op https://hersenstichting.nl/ommetje

Gebruik de code (FEGDH) en sluit je aan bij: Do doet ontmoet.

Wil je meer bewegen maar je weet niet hoe? Voor meer inspiratie ga dan naar
de website van de Beweegbank. Hieronder vind je de link.

https://www.ipitup.be/nl/beweegbank

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

Doet Ontmoet
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