
WeWekelijkse Activiteiten  

Wekelijks 
•  Elke dinsdag Mindfulness-les in de 
Flevopoort 19.30-21.30 uur 

•  Elke donderdag Stiltewandeling in 
Flevopark 14.00-14.45 uur. 

•  Elke 2de zondagavond v.d. maand 
Stiltemeditatie in Flevopoort 
20.00-21.00 uur. 

•  Drie zondagavonden v.d. maand 
verdiepingscursus in de Flevopoort 
“Mindful Omgaan met Chronische Pijn” 

Adressen:  
Stiltewandeling: achtertuin / -poort 

van Proeflokaal ‘t Nieuwe Diep, 
Flevopark 13a, 1095KE A’dam. 

Mindfulness-les: in de 
Activiteitenruimte van CIVIC, 

Flevopoort, Kramatplantsoen 101, 
1095LB A’dam. 

Wat is Mindfulness 
voor de Buurt? 

Mindfulness-voor-de-buurt 
is een buurtinitiatief voor 

Sociale Mindfulness in 
Amsterdam-oost. Het wil de 
voordelen van mindfulness-

meditatie delen met 
buurtbewoners. En 

realiseert haar bedoeling 
zonder gebruik van geld. 

Het buurtinitiatief werkt op 
basis van vrijwilligheid, 

hartelijkheid en 
betrokkenheid.  

Mindfulness-voor-de-buurt 
is levensbeschouwelijk 

neutraal. Net als fietsen, 
breien of zwemmen wordt 
mindfulness als neutrale 
techniek gehanteerd. Wel 
heeft het buurtinitiatief 

twee humane doelen: 1) het 
bevorderen van de 

onderlinge verbondenheid 
in de wijk en 2) het 
bevorderen van de 

lichamelijke & geestelijke 
gezondheid van de 

deelnemers. 

Mindfulness-voor-de-buurt 
biedt met 7 mindfulness-

trainers het hele jaar door 
mindfulness-mogelijkheden 

op elke zondagavond, 
dinsdagavond en 

donderdagmiddag. 

Mindfulness voor de Buurt 



 

Wat is 
mindfulness? 
Mindfulness is niet mét, maar 

ìn aandacht leven. Want 
mindfulnesss gaat over 

aandacht. Over de kunst van 
rustig blijven opletten. En 

impulsieve reacties uitstellen. 
Net als fietsen, breien of 

zwemmen is mindfulness een 
eenvoudige, neutrale 

techniek. Makkelijk te leren. 
En makkelijk op te nemen in 

elke levensstijl. Mindfulness is 
heilzaam voor lichaam en 

geest. Het ontstresst, geeft 
rust en innerlijke vrijheid. 

Tegelijk is mindfulness ook de 
basis van alle religies. Iedere 
geloofsbeleving gebruikt de 

kracht ervan. Toch is 
mindfulness-meditatie zelf 

niet iets religieus of 
spiritueels. Het is volstrekt 

neutraal. Maar de diep 
rustgevende kracht ervan 
komt wel iedereen, iedere 

levensbeschouwing en iedere 
levenssituatie ten goede. 

Kijk op Facebook of 
Website voor meer 
informatie Website: 

www.mindfulness-voor-
de-buurt-simplesite.com 
Facebook: “Mindfulness 

voor de Buurt”

Mindfulness voor de Buurt,  
Sociale Mindfulness 

Elke 2de zondag van de maand is er gratis 
STILTEMEDITATIE i.s.m. Stadsverlichting; deur 

open 19.45 uur, stilte-meditatie 20.00-21.00 uur. 
Je kunt in stilte komen en gaan. Maar er is ook 

gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen bij 
het theedrinken na. De meditatie bestaat uit 25 
min. zitmeditatie + 10 min. loopmeditatie + 25 

min. zitmeditatie. 

Elke dinsdagavond, het hele jaar door, is er 
MINDFULNESS-LES van 19.30-21.30 uur in de 

Flevopoort. Voor wie meer verdieping, vrede en 
rust in het leven wil. Voor wie op advies van de 

huisarts naar een ontspannen levenspatroon 
zoekt. De cursus is kosteloos. Makkelijk 

toegankelijk door de 'vrije inloop'. En toch 
diepgaand. Niemand hoeft zich aan te melden of 
af te zeggen. Ieder kan komen wanneer ’t schikt. 

Er wordt geoefend op een gewone stoel. De 
mindfulness is de reguliere, 8-weekse MBSR/

MBCT-cursus van Jon Kabat-Zinn. 

Elke donderdag, het hele jaar door, vertrekt de 
STILTEWANDELING in het Flevopark, om 14.00 

uur. De wandeling duurt 45 minuten. Vertrek bij 
de achterpoort / achtertuin van Proeflokaal ’t 

Nieuwe Diep, Flevopark 13a, 1095KE A’dam. Dat 
is achter het witte huis aan de vijver bij het 

bruggetje en de oude (Oeterwaler) vissershuisjes. 
Je kunt je niet aan- of afmelden niet; wie 

aanwezig is, kan meedoen. De wandeling is niet 
zwaar. Je hoeft geen ervaring met mindfulness te 

hebben. Er zijn geen kosten. In het Flevopark 
maken we een rondje over verharde, onverharde 

en ongebaande paadjes. 

MINDFUL OMGAAN MET CHRONISCHE PIJN is een 
gespecialiseerde 8-weekse mindfulness-cursus 

uitsluitend voor wie met pijn leeft. De technieken 
in deze cursus zijn een mix van mindfulness, 

meditatie, bewegings-oefeningen, compassie en 
modern pijn-management. Samenstellers en 

docenten zijn mindfulnesstrainer én 
ervaringsdeskundigen. De cursus is gratis en 
bevat praktische vaardigheden voor een goed 

leven met chronische pijn. De technieken werken 
ontspannend.Ze zijn eenvoudig en aangenaam om 

te leren. Je kan ze makkelijk opnemen in het 
dagelijks leven, en verlichten chronische pijn en 
stress ten gevolge van ziekte en invaliditeit. De 
oefeningen in de cursus vragen ongeveer 10-20 

minuten per dag.
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