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Winter 
In de winter komt de natuur tot bijna stilstand. Het is ons donkerste seizoen, met 
korte dagen en lange nachten. De natuur komt tot rust. Met de belofte om een 
sprankelende lente in haar kielzog. In de aarde maken zaden, knollen en bollen zich 
klaar voor de groei.  
Het winterseizoen hoort bij het element water.  Water, in haar kalmte en in haar 
kracht vloeit vloeiend en constant door ons heen. Haar mobiliteit is ook jouw 
mobiliteit. In de lessen doen we veel verwarmende oefeningen, met wisselingen in 
intentie en kracht. Do-In Yoga brengt je dicht bij jezelf, sterk in je eigen kracht. Er is 

niets beter dan dat 😊 
 
Masteropleiding 
Mijn masteropleiding Do-In Yoga advanced teacher loopt tot en met juni 2019, 
anders dan eerder is vermeld. Tijdens de opleiding maak ik een scriptie. Mijn 
onderwerp gaat over sporters die vanuit een overtuiging zich ‘beperkt’ voelen om 
vrij te bewegen. Binnenkort ontvangen jullie hier meer informatie over.  Mijn doel 
is om een lessencyclus van 10 lessen te maken, met de titel ‘van klacht naar 
kracht!’ , die gericht is op mijn onderwerp.  
 
Voor de masteropleiding zal ik, als co- teacher bij de Do-In School, aanwezig zijn bij 
alle startende practitioner opleidingen. Spannend, leuk, intensief en leerzaam!  In 
februari, april en in juni zal daarom de agenda  van de lessen op de vrijdag ochtend 
iets worden aangepast. Kijk goed naar het kopje agenda van onze website 
www.sportschoolkaizen.nl voor het laatste nieuws!  
 
Activiteiten 
Voor de paasdagen willen we Jessie van Moorsel weer uitnodigen voor het maken 
van een bloemstukje voor Pasen. Heb je interesse, geef dit alvast door! Bij 
voldoende aanmeldingen gaat de workshop door. Nadere informatie volgt.  
 
Aankomende vakantie (kijk hiernaast!)     
In de voorjaarsvakantie is het combirooster van kracht. Normaal gesproken zijn er 
dan gene Do-In Yoga lessen, aankomende vakantie wel. In week 13, vanaf 11 tot en 
met 17 maart is er geen Do-In Yoga les omdat ik dan met vakantie ben.  
 
Automatische incasso en toestemming foto’s  
Mocht je nog niet betalen met de automatische incasso, dit kan nog. Laat ons het 
weten! En, moet je nog het formulier toestemming geven voor gebruik van films of 
foto’s invullen? Graag. We moeten van alle leden een brief ontvangen, ook als je 
geen toestemming geeft. Meer informatie is terug te vinden op de website.  
 

Mooie oefeningen voor thuis, kijk in het Vitaal & gezond doe-boek: Oefening 
nummer 1,  3, 6,  7,  14,  21,  25,  30,  31,  34,  35,  38,  39,  40,  45,  en 72.  

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 2019 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 25 februari 

tot en met zondag 3 

maart   

LESSEN GAAN DOOR 

DINA’s skivakantie 

Maandag 11 tot en 

met zondag 17 maart  

GEEN LESSEN 

 Prijzen  

Lidmaatschap 70,- 

euro per kwartaal, 

doorlopende betaling, 

opzegtermijn per 

kwartaal, met 

mogelijkheid tot 

gezinskorting en 

tweede les korting 

Betaling kan met een 

automatische incasso 

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  

http://www.sportschoolkaizen.nl/

