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Mindfulness nu ook bij NJOY
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’: Iedereen kent deze uitspraak, 

maar niet iedereen doet er wat mee…. Voor de vele klanten van NJOY 
fi tnessclub, de exclusieve club boven het Sterrenbad, is nu de mogelijk-
heid dit wél waar te maken. Hans Kloosterman, de in Wassenaar alom 
bekende Mindfulnesstrainer is een samenwerking aangegaan met de fi t-
nessclub.

Door Iris Oostlander

De nieuwe clubmanager van NJOY, 
Michel van Gaalen, vertelt: “Veel 
van ons, ik train zelf ook zes keer 
per week, denken alleen aan ons 
lichaam. We zijn altijd fysiek bezig, 
maar niet met onze geest. Hoe gaaf 
is het als je het helemaal in balans 
kunt brengen?”
Mindfulness is, heel simpel gesteld, 
het trainen van de geest om zo 
gelukkig mogelijk te worden. “Wil 
niet iedereen gelukkig zijn? Pro-
beer dan alsjeblieft de hoeveelheid 
stress, boosheid, verdriet, ontevre-
denheid, et cetera, te verminderen. 
Echt, het is een cadeautje aan 
jezelf!”
2 oktober begint de eerste training 
in het Engels, speciaal voor de vele 
expats die NJOY bezoeken. “Maar 
ook mensen die redelijk Engels 
spreken kunnen aansluiten.” Een 
datum is nog niet bekend, maar ook 
start, op niet al te lange termijn, een 
Nederlandssprekende groep.”
Dat allemaal in de prachtige, open, 

lichte ruimte die NJOY rijk is. Op de 
eerste etage, met uitzicht op bomen, 
gras en nog meer groen, een ideale 
plek voor verstilling. “Want als je 
dat kan bereiken door middel van 
oefeningen, ben je al heel ver. Stilte 
in je hoofd, rust in je gedachten. 
Op de momenten dat jij dat wenst. 
Lekker kunnen slapen, zelfkennis 
ontwikkelen, het zijn allemaal 

technieken die wetenschappelijk 
bewezen zijn en werken!”
Iedere training, de eerstvolgende 
vanaf 2 oktober op de vrijdagmid-
dag, begint met yoga-oefeningen 
om het lichaam wat soepeler te 
maken. Ook voor niet yoga-beoefe-
naars is dit een mooi begin van de 
Mindfulnessles.”
En mensen die nog twijfelen? Kijk 
op de website van Hans Klooster-
man, www.hanskloosterman.com 
of vraag naar hem bij NJOY. Want 
hij werkt niet alleen aan zijn geest, 
maar ook zeer regelmatig aan zijn 
spierballen…

Eind september starten nieuwe 
Vitaliteitstrainingen!

Wanneer je synoniemen voor het woord vitaal opzoekt krijg je: ener-
giek, gezond, levendig, levenskrachtig, cruciaal en van levensbe-

lang. Onze vitale organen zijn organen van levensbelang. Vitaliteit heeft 
dus alles te maken met je levend voelen, vitaal. Je bent positief, levenslus-
tig, energiek in beweging.

Je kunt je voorstellen dat mensen, 
die voldoende bewegen, sociaal 
actief zijn, gezond vitaal voedsel 
tot zich nemen en een positieve 
levensinstelling hebben, overwe-
gend vitaal zijn. Ook al gebeuren 
er vervelende dingen in hun leven 
ze beschikken vaak over een geeste-
lijke vitaliteit, die bestand is tegen 
deze uitdagingen.
Wanneer je je vitaal voelt ben je 
ook meer creatief, innovatief, flexi-
bel en oplossingsgericht. Omdat 
je goed voor jezelf zorgt ga je ook 
beter zorgen voor de wereld om je 
heen.
Hoe komt het dan dat er nog zoveel 
mensen zijn die, ook al weten ze dat 
ze beter voor zichzelf kunnen zor-
gen, gezonder kunnen eten, meer 
zouden mogen bewegen, meer 
rust en ontspanning voor zichzelf 
mogen nemen, aardiger voor 
zichzelf mogen zijn, toch essentiële 
stappen niet maken.

Op (nog) onbewust niveau blok-
keren we onszelf te bewegen naar 
een vitaler en gezonder leven. Deze 
blokkade’s en weerstanden staan 
in de weg om meer geluk te creëren 
en meer onze uiteindelijke passies 
en talenten te kunnen leven. Deze 
blokkades kunnen oude negatieve 
ervaringen of geloofsovertuigingen 
zijn, die nog steeds ons leven bepa-
len.
Durf jij het avontuur aan om te gaan 
ontdekken wat deze weerstanden 
zijn? En leer meteen vanuit de laat-
ste wetenschappelijke inzichten 
hoe jouw gezonder en vitaler leven 
eruit kan komen te zien. Iedere 
intentie naar een gezonder leven is 
een eerste stap naar verandering.
27 en 28 september beginnen er 
weer twee nieuwe trainingen. Meld 
je aan op www.vitaliteitstrainingen.
nl Een training over gezondheid en 
vitaliteit, die de diepte in gaat.

Erfenis, testament of een goed 
schenkingsplan?

Veel ouders en kinderen vragen 
zich af of er nog wat van de erfe-
nis overblijft als de ouders in een 
zorginstelling worden opgeno-
men. Uitgangspunt is dat ouders 
sinds kort een eigen bijdrage moe-
ten betalen, die is gebaseerd op hun 
inkomen én vermogen. De angst 
voor het moeten ‘opeten’ van het 
eigen vermogen komt dan regel-
matig om de hoek kijken. Maar u 
kunt zorgen dat u zich voorbereidt, 
om het ‘opeten’ zoveel mogelijk te 
voorkomen.
Een goed testament kan het 
opeten van het eigen bezit flink 
verminderen. Door de kinderen 
in het testament vast vermogen 
toe te delen zorgt u er voor dat de 
langstlevende minder vermogen 
heeft en de berekening van diens 
eigen bijdrage voor een zorginstel-
ling lager uitvalt. Daarnaast kunt u 
er, met een goede opeisingsclausule 
in het testament, voor zorgen dat 
kinderen hun erfdeel van de eerst 
overleden ouder kunnen opeisen, 
als de langstlevende ouder in een 
zorginstelling wordt opgenomen. 
Hierdoor wordt het vermogen van 
de langstlevende ouder lager en 

daarmee ook de eigen bijdrage voor 
de zorg.
Ook als u al een ouder testament 
met een opeisingsclausule heeft is 
zorg geboden. Onlangs moest twee 
kinderen en de bewindvoerder van 
hun moeder tot aan het Hof proce-
deren om de kinderen hun erfdeel 
uit te kunnen betalen omdat de 
clausule in het testament van hun 
overleden vader niet juist was 
opgesteld.
Een andere, eventueel aanvullende, 
optie is het doen van schenkingen 
aan de kinderen. Ook hiermee 
verkleinen de ouders hun eigen 
vermogen. Bijkomend voordeel 
is dat kinderen het bedrag vaak 
goed kunnen gebruiken. En als u 
tijdig begint met het schenken van 
bedragen die onder de jaarlijkse 
vrijstelling vallen zorgt u er ook 
nog eens voor dat de kinderen geen 
schenkbelasting hoeven te betalen.
Bent u benieuwd naar de moge-
lijkheden voor uw testament of 
een goed schenkingsplan? Een 
afspraak maken is zo gebeurd, wij 
helpen u graag!
Mr. Korien van Steenbergen
Toegevoegd notaris Geurts & Partners

Hans Kloosterman (links) en Michel van Gaalen samen in de mooie open ruimte 
van NJOY waar de Mindfulnesslessen plaats gaan vinden. Foto: René de Wit.

“De lucht van aangebrande aardappelen leidt tot gelukzaligheid!

Komen vrouwen en mannen echt van 
verschillende planeten?
“Na een pagina grote publicatie in deze krant melden zich direct tien 

pittige vrouwen aan die enthousiast zijn over ons idee: Samen Koken 
Samen d’Eten! Een campagne op Facebook in de regio leverden tot nu toe 
meer dan 80 positieve reacties op. Van heel leuk tot Chris ik meld jou aan! 
Maar tot nu toe nog geen enkele man!” Initiatiefnemer Chef Francesco 
van Kookatelier Wassenaar daagt de “single-men” uit de regio uit : MAN-
NEN KRUIP UIT UW SCHULP!

Leer van de vrouwen dat goede 
relaties belangrijker zijn dan werk 
of techniek. Vrouwen willen blijk-
baar ook nu deze uitdaging wel aan. 
Maar ja, die alleenstaande, naar een 
nieuwe partner zoekende kerels 
weten nog niet hoe zij dat moeten 
aanpakken. Komen die mannen 
werkelijk van Mars? Denken zij hun 
nieuwe geluk alleen via internet te 
kunnen vinden? 
Persoonlijk heb ik al 43 jaar geen 
ervaring in het zoeken naar een 

nieuwe partner, omdat wij het 
samen naar “ons zin” hebben. Het 
samen koken deden wij meestal 
niet tegelijkertijd. Sinds een aantal 
jaren lukt het ons wel. En ik vind 
dat reuze gezellig! Ik wordt alleen 
gauw afgeleid en dat kun je dan ook 
direct ruiken. Jawel, met de lucht 
van verbrande aardappelen wordt 
onze goede relaties bewierookt. 
Kwestie van concentratie, denk ik 
dan maar”. Met onze maandelijkse 
Cook2Date-sessies op een vrijdag-

of zaterdagavond in Wassenaar 
willen wij de singles een helpende 
hand toereiken. Het is heel simpel: 
je stuurt je voornaam, leeftijd en 
woonplaats naar Chef Francesco. Bij 
voldoende aanmeldingen wordt er 
een datum geprikt.
Uitgangspunt is dat zo’n kookgroep 
minimaal uit 40% mannen bestaat. 
En daarin schuilt voor ons de grote 
uitdaging. Hoe krijgen wij die alleen-
staande Mars-mannen zover om het 
een keer uit te proberen. Gewoon 
gezellig met een groep gelijkgestem-
den aan de slag met leuke Italiaanse, 
niet al te moeilijke gerechten. Ik zou 
zeggen: doen!
We gaan die avond niet dansen of 
sjansen, maar een gezellig 3 of 4 
gangenmenu bereiden en nuttigen 
onder het genot van een goed glas 
wijn. Tussen 18.00 en 20.00 uur 
wordt er gekookt. Om 23.00 uur gaat 
ieder zijns / haars weegs. En ik? Ik 
meld mij bij mijn geliefde. (Tekst en 
foto’s: pr.)

aanmEldEn cook2datE kan nu!
Deelnamekosten per keer per per-
soon: € 48,50 exclusief de drankjes, 
incl. water/thee/koffi e. Wilt u een 
keer meedoen of een vriend of vrien-
din verrassen met een Cook2Date-
Cadeaubon, stuur dan even een mail 
naar: chef@kookatelierwassenaar.
nl of bel Francesco: 06- 53.370.580.
Zodra wij voldoende aanmeldingen 
van dames en heren hebben, dan 
nodigen wij u uit.
Meer info: www.cook2date.nl
Gewoon doen!

Aansluiten bij een bestaande kook-
club (m/v) kan natuurlijk ook.
Bij een paar kookclubs is nog 
plek vrij. Lid van een bestaande 
kookclub kan per seizoen van 10 
kooksessies. Iedere maand op een 
vaste dag, bijvoorbeeld op maan-
dag, dinsdag of woensdag.
Aanvang 18.00-18.30 uur. Einde 
23.00 uur. Voor meer informatie : 
www.kookatelierwassenaar.nl


