April: de rust in jezelf
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Bijeenkomst De mantelzorger even vrijaf
Ontdek hoe jij (kleine) stukjes zorg tijdelijk aan iemand anders kunt
overlaten. Zodat jij als mantelzorger ook je momenten voor jezelf kunt
hebben en het zorgen daardoor vol kunt houden.
Deelname is gratis.
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Ontmoet en groet wandeling
23
Yoga in een klein groepje

Ontdek welke yoga bij jou past. Leer 'echt' tot rust komen, gemakkelijker te
bewegen en vrijer te ademen. Yvonne is gespecialiseerd in het begeleiden van
mensen met langdurige spanningsklachten.
Elke dinsdag in april. 14.15-15.15 en 15.30-16.30
Zwanenkamp 913, Maarssenbroek. Deelname is €10,- per les.

Tijdens het wandelen maak je in spelvorm kennis met elkaar, deel je
verhalen en luister je naar het verhaal van jouw wandelmaatje.
10.00-12.00. Park Doornburgh, Diependaalsedijk 17, Maarssen
Deelname is gratis.

Scan de qr-code om je aan te melden.
welzijnstichtsevecht.nl/studiogezond
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Mei: de rust in jezelf

Mei meet maand - laat je bloeddruk meten
Om hart en vaatziekte te voorkomen, raadt de hartstichting aan om vanaf je 40ste elk
jaar je bloeddruk te laten meten. In mei kun je in de Bibliotheek Maarssenbroek
vrijblijvend langs komen voor een meting door de hartstichting. Kom langs op
donderdag of vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur of zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur
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Kennisdeler Wanneer is stress ongezond?
Gastspreker: Huisarts Alike Machielsen
10 mei 11.00 - 12.30 Maarssen aan de Kook. Deelname is gratis.
12 mei 19.30 - 21.00 Bibliotheek Maarssenbroek. Deelname is gratis.

Workshop Oosterse beweging & meditatie
Leer bewuste maar rustige bewegingen en meditatie om de rust in jezelf te
vinden. Tai Chi docent Wu Fen-Shu.
11.00-12.00. Zebraspoor 253a
Deelname kosten 10 euro per workshop / u-pashouder gratis

Expertlezing: Adem en Ontspanning
Gastspreker: Yvonne Esser. Leer meer over de effecten van Adem- en
Ontspanningstherapie volgens de Methode Van Dixhoorn. Yvonne neemt
je mee in de theorie van 'echt' tot rust komen en vrijer ademen.
20.00 uur Bibliotheek Maarssenbroek.
Deelname kosten €5,- lid bibliotheek / €10,- geen lid / u-pashouder gratis

Scan de qr-code om je aan te melden.
www.bibliotheekavv.nl/studiogezond
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