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Herfst 

Wat kan de herfst toch mooi zijn! Ik geniet volop van de prachtige kleuren en 
geuren van de bomen en ook van de koudere lucht.  

De transformatie van najaar naar herfst is intens bijna elke dag is de veranderingen 
in de natuur te zien. Met de koudere lucht kunnen we wat meer vatbaar zijn. Iets 
meer zorg voor jezelf biedt uitkomst. Zoals een heerlijke wandeling in het bos met 

daarna warme thee of pittig eten.  
Het beoefenen van Do-In Yoga draagt ook bij, zorgt voor herstel en het resetten 

van je lichaam. Werkt lekker verkwikkend en zorgt daarbij voor vitaliteit. 
De herfst met het element metaal staat symbool voor loslaten van het oude wat 

weer ruimte biedt voor het nieuwe. De Do-In Yoga oefeningen kunnen helpen om 
dingen met meer helderheid te kunnen waarnemen en kan ook helpen om grenzen 

te bewaken. 
 

Masteropleiding 
Op dit moment ben ik volop bezig met mijn masteropleiding Do-In Yoga advanced 
teacher. Dit is het laatste deel van de gehele opleiding. In oktober waren hiervoor 

vijf opleidingsdagen ingepland. Op dit moment ben ik bezig met een 
verdiepingsonderzoek. In januari rond ik de opleiding af met weer vijf 

opleidingsdagen en een examendag. 
 

Activiteiten in de sportschool 
Het klankschaalconcert op 17 november j.l. was zeer geslaagd en een bijzondere 
ervaring! Zeker voor herhaling vatbaar. In december volgt nog een activiteit, dan 
gaan we aan de slag met kerststukjes maken. Zo halen we een klein stukje natuur 

mee naar binnen. Inschrijflijst raakt al aardig vol, je kan je nog inschrijven.  
 

Informatie vanuit Sportschool Kaizen 
Afgelopen maand hebben alle leden een nieuwsbrief ontvangen met belangrijke 

informatie. In het kort nogmaals de belangrijkste punten: 
 

• Sportschool Kaizen gaat vanaf 1 januari 2019 werken met automatische 
incasso. Op zeer korte termijn zullen alle leden hierover verder worden 

geïnformeerd. 

• Met ingang van 25 mei j.l. is de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) in werking gesteld, als vervanging van de wet 

bescherming persoonsgegevens.  Deze wet verplicht alle ondernemers om 
transparant te zijn omtrent gegevensverwerking. Wij werken met een 
ledenadministratie die we gebruiken om leden te informeren omtrent 

activiteiten in de sportschool.  

• Voor het promoten van de sportschool maken wij foto’s en willen we korte 
informatieve films maken. Elk lid (of ouders van leden) moeten schriftelijke 

toestemming geven voor gebruik van films of foto’s. 
Meer informatie is terug te vinden op de website.  

 
Mooie oefeningen voor thuis, kijk in het Vitaal & gezond doe-boek: 1, 4, 6, 11, 16, 

24, 25, 36, 62, 65. Oefening .Dit boek is te koop bij mij voor 15,- euro. 
Warme groet, Dina 

bewegen                 

met Do-In Yoga 

Lessen Do-In 

Yoga 

dinsdag 20.30- 21.30 

woensdag 09.00-10.00 

vrijdag 10.30 – 11.30 

 

Vakanties  

Kerstvakantie 

Maandag 24 

december tot en met 

zondag 6 januari 2019 

geen lessen 

 

Prijzen  

Lidmaatschap 70,- 

euro per kwartaal, 

doorlopende betaling, 

opzegtermijn per 

kwartaal, met 

mogelijkheid tot 

gezinskorting en 

tweede les korting 

Strippenkaart voor 

losse lessen, te volgen 

wanneer het je 

uitkomt 

10 keer = 70,- euro 

 

Contact 

Sportschool Kaizen  

Herenstraat 126B 

2215KL Voorhout 

0252 220030 

0645008360 
www. sportschoolkaizen.nl  


