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Van de redactie 

De afgelopen weken hebben we weer ruimschoots mogen genieten van prachtig zomerweer. Het lijkt 

wel of de komkommertijd nog eerder zijn intrede heeft gedaan. We hebben als redactie nauwelijks 

kopij ontvangen en dit doet ons afvragen of de Orionzin in zijn huidige vorm nog wel bestaansrecht 

heeft. Misschien is de Orionzin in deze tijd van sociale media wel een achterhaald middel om de 

leden te informeren. In samenwerking met het bestuur en leden zullen we als redactie een antwoord 

moeten zien te vinden op deze vraag.  

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer en zomervakantie toe.  

 

Louis Schouren 

Jasper Peeters 
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Activiteiten dag  
 
 
 
Beste Leden, 
Op zondag 23 september 2018 houden wij weer onze jaarlijkse activiteiten dag. 
Dit jaar zal deze dag een speciaal tintje krijgen omdat het dan ook 35 jaar geleden is dat onze 
mooie gezellige vereniging is opgericht. Bijzonder toch? 
 
Tevens zal op deze dag, voorafgaand aan ons activiteiten programma, de SAM (Stichting 
Atletiekbaan Maassenhof) de officiële opening van  de atletiekbaan organiseren. Hiervoor 
worden de leden van Orion als gebruikers uiteraard ook uitgenodigd. 
 
Wij als activiteiten team zijn druk doende om weer een leuk programma in elkaar te zetten 
welk dit jaar in zijn geheel op en rond de atletiekbaan zal plaatsvinden. 
 
Dus zet alvast in je agenda 
Zondag 23 september 
Aanvang:  11.30 uur 
Einde: als de laatste naar huis gaat 
 
t.z.t. zal er via een nieuwsbrief en via de Orionzin een uitnodiging verstuurd worden waarna 
ook de gelegenheid is tot aanmelding 
 
We houden jullie op de hoogte 
het activiteiten team 
Ger van Rooij 
Louis Schouren 
Jos Wilmer 
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Mindful Run         

Hardlopen doe ik het liefst direct vanuit huis. Gewoon gaan… Ik vind het ook prettig om samen met 
anderen te lopen. Onlangs ving ik op dat iemand zei: Ik vind hardlopen weer leuk nu ik Mindful 
hardloop. Ik geniet weer. Dat klonk interessant. Genieten doe ik eigenlijk altijd als ik hardloop; van de 
beweging, van de omgeving. Ik ben graag buiten, ik houd van lekker in beweging zijn en het is goed 
voor mijn lijf. En als mijn hoofd tot rust komt geniet ik optimaal.                                                                                    
Loop ik dan Mindful, zo vroeg ik me af. Wat zou er anders aan Mindful Hardlopen zijn? Mijn 
nieuwsgierigheid was gewekt. 

Deze nieuwsgierigheid bracht me in contact met de landelijke oprichter van Mindful Run, Martijn 
Mensink.                                       
Mindful Run gebruikt in al haar activiteiten de combinatie van mindfulness, 
ademhalingstechnieken en hardlopen / wandelen met als resultaat MINDER STRESS en MEER 
ENERGIE. 
In Nederland zijn ca. 160 instructeurs actief die de 5-weekse cursussen verzorgen in de Running-
(Mindful Run cursus) en Walkvariant (Mindful Walk cursus). Daarnaast zijn er verder ongeveer 50 
wandelcoaches die werken met de Mindful Run (MFR) - wandelcoachingsmethode. (doe ik ook) 

Wat is mindful? Mindful is een Engelse term. Iets ‘mindful’ doen betekent iets heel bewust doen; 
met aandacht en in het moment. Dat kan met van alles. Het betekent niet ‘ergens achteloos mee 
bezig zijn’. Dat je bijvoorbeeld aan het praten bent en toevallig ook eet of een to-do-lijstje maakt in je 
hoofd, terwijl je in gesprek bent met een vriend(in). De term Mindfulness duikt de laatste tijd overal 
en nergens op. Wikipedia omschrijft het ongeveer als een gemoedstoestand die getypeerd wordt 
door de bewustwording van de eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten. 

 

Wat is mindful hardlopen dan? ‘Mindful is heel erg in het moment zijn, bij je gevoel. Het draait om 
bewustwording. Mindful hardlopen – ook wel bewust Hardlopen - is hardlopen terwijl je aandacht 
hebt voor dát wat er is, dat jij je bewust bent van allerlei dingen in en om je heen. ‘Voelen waar je je 
voet zet, hoe je je voet zet en wat er dan in de rest van je lichaam gebeurt. Maar ook voelen hoe je 

https://www.mindfulrun.nl/5-weekse-cursus/
https://www.mindfulrun.nl/mindful-run-coaching/
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ademt, welke gedachtes je hebt en wat je om je heen ziet.’ Door bewust de omgeving waar te nemen, 
ervaar je een soort ontspanning, terwijl je je ondertussen wel inspant. ‘Bewust hardlopen, geeft 
minder blessures. Mensen houden het langer vol en hebben vaak meer plezier en gemak in het 
hardlopen.’ 

Mindful hardlopen is een combinatie van hardlopen, meditatie en yoga.  Voordat onze benen in de 
hardloopstand gaan, starten we met een yoga-oefening, een Tai Chi, Tai-Gong of core-stability.  
Heerlijk even de spieren strekken en rekken. Dat maakt ons bewust van het lijf. We gaan 
verschillende manieren van ademhalen uitproberen. Bewust ademhalen, speelt een belangrijke rol 
bij Mindful hardlopen. De neusademhaling is de optimale ademhaling en biedt veel voordelen voor je 
lijf. Iedere sporter kan daar profijt van hebben. 

Oh, ja, is dat zo? Iets meer over de neusademhaling! ‘In- en uit ademen door je neus, maakt je adem 
rustiger en houdt je hartslag laag.’ Dr. Buteyko is de kenner op het gebied van de neusademhaling. 
Hij verdiepte zich in de neusademhaling en onderzocht wat deze voor de mens doet. Wanneer je 
door je neus in- en uitademt, ga je rustiger ademen. Je gebruikt meer longcapaciteit en geeft het 
lichaam de tijd om de uitwisseling van koolstofdioxide en zuurstof goed en volledig te laten 
plaatsvinden. Een goede balans van koolstofdioxide en zuurstof in het lichaam geeft een betere 
doorbloeding van de spieren.’ De neusademhaling kun je in je dagelijkse leven elk moment van de 
dag uitproberen en je daar bewust van worden. Tijdens het rennen is dat wat moeilijker. ‘Het vergt 
even volhouden en blijven trainen. Maar het effect is merkbaar. Ik loop met meer gemak en 
verkouden ben ik zo goed als nooit meer.’ Het grote voordeel van de neusademhaling is dat de 
hartslag laag blijft bij een rustige ademhaling, en dat merk je direct. ‘Meer ontspannen en makkelijker 
lopen, met meer uithoudingsvermogen, is dan het effect. Je houdt het dus langer vol en bent minder 
snel buiten adem.’ Nog een voordeel is dat het stress verminderd. 

Kijk om je heen. Naast hardlopen en op de ademhaling letten, ervaren we bewust hoe we onze 
voeten neerzetten. Op de voorvoet, of op de achtervoet. Met schoen of zonder schoen. Door je er 
bewust van te zijn en de verschillende mogelijkheden uit te proberen, ontdek je meer. Stilstaan, 
tussen het lopen door, hoort ook bij Bewust Hardlopen. Stilstaan bij wat je voelt in je lijf en welke 
gedachtes je hebt. Maar ook stilstaan bij wat er om je heen is. We kijken om ons heen en nemen 
waar; de geuren, de kleuren, de geluiden. We begroeten onze tegenliggers, zien koeien en paarden 
en stoppen onderweg regelmatig voor een oefening. ‘Ik wissel het lopen altijd af met een 
stiltemoment, een yoga-oefening of een meditatie.’ De afwisseling is waardevol en maakt je bewuster 
van onszelf. Ik geniet en ben me goed bewust van wat ik aan het doen ben. We sluiten de bijeenkomst 
af met een cooling-down.  
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Hoe leer je Mindful hardlopen? Lijkt het je wat om elementen van het Mindful hardlopen toe te 
passen in jouw hardloopmoment, tijdens een run of zelfs in je dagelijkse leven? Wil je met meer 
ontspanning en plezier hardlopen? Zou het iets voor jou zijn? Misschien wil je eens een clinic volgen? 
Er staat een clinic gepland op zondag 24 juni om van 10.00-11.45 uur vanaf de Markt in Baarlo. De 
clinic kost 15 euro en het gehele bedrag gaat naar het goede doel, het Ronald McDonalds 
kinderfonds is. Collega’s van de Mindful Run doen met twee teams mee aan de homerun voor het 
Ronald McDonalds-kinderfonds, deze run is op dezelfde dag.  

Ik wil graag ook mijn steentje hier aan bijdragen, door mensen kennis te laten maken met Mindful 
Run en geld in te zamelen voor het RonaldMcDonalds Kinderfond, zodat ouders dicht bij hun zieke 
kind kunnen blijven verblijven in een van de huizen, tijdens hun ziekenhuisverblijf van hun kind. 

 

 

Mindful hardlopen, wat leer je ervan? Een korte samenvatting? 
* bewust ademhalen beter voelen en op de signalen van je lichaam letten 
* bewuster omgaan met je lichaam 
* je omgeving bewuster ervaren 
* met meer focus lopen 
* met meer aandacht lopen (minder afgeleid door stemmetjes) 
* beter lopen 
* hardlopen als een beleving ervaren en minder als iets dat moet. 

Wil je je opgeven voor de clinic of voor de  5-weekse cursus? Kijk voor meer informatie over datums 
en tijden op, https://www.mindfulrun.nl/peel-en-maas/ of mail 
www.mindfulrunpeelenmaas@gmail.com Als je liever wilt wandelen kan dat ook. Er is ook de 
Mindful Walk. 

Wil je meer informatie kijk dan op www.mindfulrun.nl 

Veel hardloop- of wandelplezier! 

Ik hoop je te mogen begroeten. 

Groet, Tineke Wiersma 

 

 

https://www.mindfulrun.nl/peel-en-maas/
http://www.mindfulrunpeelenmaas@gmail.com
http://www.mindfulrun.nl/
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Sana-care Gezondheidsproducten levert producten voor het behouden en onderhouden van 
de gezondheid. Deze gezondheid is nodig om zowel op sportief als sociaal vlak te presteren. 

Het ontzuren en ontgiften van ons lichaam en onze cellen is mede belangrijk voor het 
functioneren van alle weefsels zowel intra- als extracellulair. 

Door de celstofwisseling te optimaliseren zullen herstelprocessen voorspoediger verlopen en 
ondersteun je je lichaam en immuunsysteem om afvalstoffen sneller af te voeren. 

Celstofwisselingsoptimalisatie, waarbij we door een gezond voedingspatroon, voldoende 
lichaamsbeweging, rust, voldoende zuiver water (en ja helaas ook) de noodzakelijke 
supplementen is dan ook het toverwoord geworden. 

Met het Sana-care basenconcentraat voer je gedurende ca 6 weken dagelijks 25 ml basisch 
water met een hoog gehalte aan OH- (hydroxide) ionen toe. Deze OH- neutraliseert de 
verzuurde weefsels (spieren) en cellen zowel intra- als extracellulair. OH- en H+ geeft H2O. 
(=water) en bezorgt het weefsel en de cellen een licht basisch overschot wat natuurlijk is. 

Door deze ontzuring komen ook afvalstoffen (zware metalen) vrij die uitgeleid dienen te 
worden. Dit wordt gedaan met een natuurlijk vulkaan gesteente het zogenaamde Zeoliet. 
Het Zeoliet (Panaceo Basic Detox) neemt deze afvalstoffen door ionenuitwisseling op en leid 
ze op natuurlijke wijze uit het lichaam. Je kunt het ook wel met een spons vergelijken 
waarbij het zeoliet alle afvalstoffen opneemt/opzuigt. 

Deze kuur is door zijn werking op de celstofwisseling de ideale pre-therapie voor tal van 
therapieën.  

Voor meer informatie: www.sana-care.nl 

 

 

 

 

 

http://www.sana-care.nl/
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Een smakelijke tip 
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De marathon van Athene en de 11 van Venlo 

 

Zo op het eerste oog twee totaal verschillende sportevenementen, maar toch onderling 
verbonden. Hoe is dat zo gekomen? 

Op 12 november 2017 heeft een dertigtal hardlopers deelgenomen aan de marathon van 

Athene. Buiten dat de lopers hier een geweldige sportieve prestatie hebben neergezet, 

wilden ze ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Voor deze gelegenheid wilden ze het 

Toon Hermans Huis Venlo financieel steunen. 

Na overleg met het de heer Ger Spee, directeur van het Toon Hermans Huis Venlo, werd 

besloten om het sportieve evenement de 11 van Venlo 2018 financieel te ondersteunen. De 

11 van Venlo is een initiatief van het Toon Hermans Huis Venlo. Op 16 juni aanstaande 

fietsen 11 jongeren, die zelf of in hun directe omgeving met kanker te maken hebben, een 

tocht van 111 kilometer op racefietsen, begeleid door 11 buddy’s. Dit evenement kan alleen 

georganiseerd worden als er voldoende financiële en materiële middelen voor handen zijn. 

Het inzamelen van gelden voor de 11 van Venlo was voor de hardlopers dan ook een mooie 

extra uitdaging.  

Er werden sponsoren gezocht en gevonden. Al met al is er inmiddels een mooi bedrag van 

om en nabij de 1500 euro ingezameld. Dit werd op 1 februari aan de heer Spee overhandigd.  

Deze mooie opbrengst kwam tot stand door de medewerking van: 

Carrièra damesmode,  ASLB Automatiseringsdiensten, Het Loopcentrum, Marjan Wijnhoven 

van Bo-Art, Brouwerij Waers, Run2day, Aarts Conserven en Silvrants edelsmid. 

Natuurlijk zijn extra bijdragen nog altijd welkom, zodat de 11 van Venlo ook in 2019 

georganiseerd kan worden. Mocht u de 11 van Venlo een warm hart toedragen dan kunt u 

uw bijdrage overmaken naar: NL53RABO0179995405 t.n.v. Stichting Toon Hermans Huis 

Venlo o.v.v. 11 van Venlo 2018 

Op zaterdag 16 juni a.s. vertrekken de 11 fietsers en hun begeleiders om 9.00 uur vanaf het 

Toon Hermans Huis te Venlo om daar rond de klok van 16.00 uur weer terug te keren. U 

bent van harte welkom om de fietsers en hun begeleiders aan te moedigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasper Peeters 
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De Zomer komt eraan 

Het verven van je wimpers of wenkbrauwen is de 

perfecte manier om je look met minimale inspanning te 

upgraden. Je hebt namelijk meteen een mooie, 

sprekende uitstraling zonder een spoortje make-up. En 

mag het ‘s avonds of naar dat feestje wel wat heftiger? 

Dan heb je aan een likje mascara en een beetje 

wenkbrauwpoeder genoeg om een smashing effect 

teweeg te brengen.  

 

Laat je huid voor en/of na je vakantie eens goed verzorgen 

Speciale behandeling afgestemd op jou huidtype 

www.relax4all.info 

http://www.relax4all.info/
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